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předsedkyně
rady spolku
Slovo na úvod
Příspěvky
Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři
a podporovatelé,
naše organizace má osmý rok svoji činnosti za sebou.
V tomto roce se událo několik výrazných změn. Zpočátku
roku Vrátka odložila právní formu občanského sdružení
a stala se spolkem.
Jelikož došlo ke změně majitele domu, kde bylo zázemí
administrativní kanceláře a dvou obchůdků, tak jsme byli
nuceni hledat nový objekt, což se nám podařilo a v první
polovině roku jsme se stěhovali na Hasskovu ulici, kde byl
4.4.2016

slavnostně

otevřen

obchůdek

s

názvem

Krámek pod Věží.
Díky významné dotaci Nadace Via a podpoře města Třebíč,
jsme několik měsíců vkládali svoji energii do vybudování
nové pekárny. A na závěr nemůžu jinak, než vypíchnout
zprůchodnění nových webových stránek.
Děkuji vám všem za podporu a těším se na viděnou v našich
provozovnách.

Bc. Irena Rybníčková
e-mail:
rybnickova.irena@vratka.cz
tel.č. 737 565 011
www.vratka.cz
facebook: Vrátka z.s.

Vrátka z.s.
Příspěvky

Organizace Vrátka pomáhá od roku 2008
zajišťovat pracovní uplatnění osobám se

Základní údaje

zdravotním postižením, a to i v několika

Sídlo: L. Pokorného 56/19,
Třebíč 674 01

vlastních

provozovnách.

možnost

vzdělávání,

Dále

nabízí

rekvalifikace

a sociální službu sociální rehabilitace.
Organizace

se

zúčastňuje

řady

IČ: 22681841
Statutární orgán:
rada spolku

společenských akcí, na kterých prodává

Předsedkyně:

nejen občerstvení z vlastní kavárny, ale

Bc. Irena Rybníčková

také

Místopředsedkyně:

výrobky

z

chráněné

dílny

a tím prezentuje práci handicapovaných.
Vrátka z.s. jsou stoprocentním vlastníkem
Vrátka Třebíč s.r.o. za které jedná Michaela
Dostálová. Spadají sem provozovny trafik,
šicí dílna a Krámek pod Věží.

Ida Svobodová
e-mail: info@vratka.cz
www.vratka.cz

Krámek
pod
Věží
Příspěvky

Vrátka Třebíč s.r.o.

Dne 4.4.2016 jsme otevřeli tuto provozovnu
na ulici Hasskova. Prodejna vznikla z našich
dvou obchodů Koření a Kytky u Vrátek.

Provozní doba

Z Žerotínova náměstí, kde se provozovny

Pondělí – pátek

nacházely, jsme se museli z několika důvodů

9:00-17:00

přestěhovat.

Objevili

jsme

tyto

krásné

prostory na ulici pod Třebíčskou Věží a
okamžitě jsme se do nich zamilovali.

Sobota
9:00-11:00
Adresa
Hasskova

Můžete si u nás zakoupit výrobky z naší

Třebíč 674 01

výtvarné a šicí dílny či pekárny. Nabízíme

www.vratka.cz

Davídkovo koření bez soli a glutamátu,

facebook: Vrátka z.s.

bezobalový obchod, sypané čaje, sirupy

kramek@vratka.cz

Sedmikráska, zdravou výživu, šité hračky,
rukodělné výrobky.

Kavárna
Vrátka
Příspěvky

Vrátka z.s.

Naše kavárna Vrátka se nachází v Židovské čtvrti
zapsané na seznamu UNESCO. Vzhledem k tomu, že

Provozní doba

naše organizace zaměstnává lidi s handicapem i tady

Zimní provoz (říjen – květen)

Vás handicapovaní obslouží. Kromě výborné kávy

Úterý – neděle

zde můžete ochutnat například domácí limonády.
Díky místu kde se provozovna nachází, jsme se
rozhodli, zde prodávat tradiční židovské cukroví,
které si pečeme ve vlastní pekárně. Nabízíme i další
dobroty, které si sami pečeme, srovnatelné s těmi
které Vám pekla maminka či babička. Pochutnat si

10 – 17 hodin
Letní provoz (červen – září)
Úterý – neděle
10 – 19 hodin

Adresa
L. Pokorného 42
Třebíč 674 01

tedy můžete na domácím štrúdlu, pekáčích,
Honzových buchtách, kváskovém chlebu a jiném.

www.vratka.cz

Naše prostory jsou plně bezbariérové, a tak u nás

facebook: Kavárna Vrátka

rádi vidíme i vozíčkáře. Kavárnu si můžete

kavarna@vratka.cz

pronajmout na rodinnou oslavu či posezení s přáteli.

Pekárna
Vrátka
Příspěvky

Vrátka z.s.

Rok 2016 byl pro naši pekárnu zásadní. Díky
projektu Nadace Via jsme získali finance na
vybudování nového provozu pekárny.

Provozní doba

Nové prostory jsou větší, vzdušnější, můžeme zde

Pondělí – pátek

zaměstnat více lidí. Lidem s handicapem tu

6:00-14:00

poskytujeme pracovní asistenci, pomáháme jim
v uspořádání jednotlivých úkonů tak, aby dokázali

Adresa

postupně celý proces výroby, od samotného pečení

L. Pokorného 42

až po balení výrobků. Pečeme slané i sladké

Třebíč 674 01

dobroty, které dodáváme do naší kavárny, vozíme
je na trhy, dodáváme i do několika prodejen.
Největším tahounem se pro nás pomalu ale jistě
stává kváskový chléb, který můžete ochutnat
i v několika příchutích. Pečivo si můžete objednat na
soukromou či třeba na pracovní oslavu.

www.vratka.cz
facebook: Kavárna Vrátka
Vrátka z.s.
kavarna@vratka.cz

Bazárek
u Zebry
Příspěvky

Vrátka z.s.

Pokud nepotřebujete mít v šatníku jen drahé kousky
oblečení, určitě neváhejte a zastavte se v našem
bazárku. Na své si přijdou kluci i holky, a i pro dámy
či pány se u nás vždy něco najde.
Od tepláků na ven, halenek na běžné nošení až po

Provozní doba
Pondělí – pátek
8:30-16:00

šaty či oblek na ples.
Nenabízíme jen ošacení, ale najdete u nás i dárkové
předměty, pro děti hračky, knížky, hrnečky a jiné
zajímavé kousky, které Vás určitě finančně nezničí.

Adresa
Cyrilometodějská
Třebíč 674 01

Kromě toho že zde můžete nakoupit, můžete mimo
jiné i použité oblečení donést Vy sami a podpořit tak
dobrou věc.
Oblečení, které nenachází své nové majitele, končí
v naší tkalcovské dílně, kde vše nastříháme,
zamotáme do klubíček a na tkalcovském stavu,
vyrobíme z použitého oblečení koberce.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka z.s.

Trafiky
Vrátka
Příspěvky

Vrátka Třebíč s.r.o.

Trafika PLUS Bráfova
Nachází se na Bráfově třídě naproti okresnímu
soudu. PLUS má v názvu proto, protože zde
můžete koupit mimo denního tisku a kuřáckých

Provozní doba
Bráfova PLUS
po-pá 6:00-16:00

potřeb i široký sortiment občerstvení či
dárkových a upomínkových předmětů.
Trafika Nádražní

Nádražní
po-pá 5:00-17:30

Naše nejmladší trafika, se nachází pod vlakovým
nádražím. Můžete si zde zakoupit denní tisk,
kuřácké potřeby i drobné občerstvení do vlaku.

Modřínová
Provoz ukončen
30.11.2016

Trafika Modřínová
Tato provozovna ukončila k 30.11.2016 svoji

www.vratka.cz

činnost. Bohužel se nám nevyplatilo, trafiku

facebook: Vrátka z.s.

nadále provozovat.

Pedikúra
Vrátka
Příspěvky

Vrátka z.s.

Činnost provozovny úzce navazuje na projekt
„Poprvé či znovu“ dotovaný z ESF ČR, který byl
zaměřen na vzdělávání hendikepovaných a v
jehož rámci proběhl odborný vzdělávací kurz

Provozní doba
pondělí-pátek
dle dohody

Pedikúra včetně nehtové modeláže.
Naše zaměstnankyně paní Iva Nohová hravě

Adresa

zvládá základní pedikúru, lakování, modeláž

L. Pokorného 56/19

gelem, parafínový zábal, peeling, masku na nohy

Třebíč 674 01

a další služby.
Službu provozujeme i terénně, což znamená, že za
Vámi dorazíte do pohodlí Vašeho domova.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka z.s.

Šicí
a výtvarná
dílna
Příspěvky

Vrátka Třebíč s.r.o.

Místo, kde tvoříme rukama a srdcem. Dekorační či
praktické, textilní drobnosti, které vám usnadní

Provozní doba

a zpříjemní život. Naše výrobky jsou z kvalitních

Pondělí – pátek

bavlněných látek, které si, stejně jako naši tvorbu,

8:00-13:00

můžete zakoupit na provozovně Krámek pod Věží.
Co u nás najdete? Chňapky, zástěry, polštáře, vonné

Adresa

podložky, prostírání, hračky pro děti, nahřívací

L. Pokorného 56/19

polštářky, ubrusy a mnoho dalších. Šijeme

Třebíč 674 01

a vyšíváme i na přání, podle zadání zákazníků.
K naší dílně patří i tkalcovna, kde tkáme koberečky
na tkalcovském stavu. Jako materiál slouží
neprodejné oblečení z Bazárku u Zebry.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka z.s.
dilna@vratka.cz

Šatna/obchůdek
s dekorativním
zbožím
Příspěvky

Vrátka z.s.

Tato provozovna funguje sezónně jako
šatna

pro

pacienty

a

návštěvníky

Provozní doba
Šatna

Lékařského domu. Za poplatek 5Kč si zde

Leden-duben/říjen-prosinec

můžete odložit osobní věci a oblečení

Po-pá 6:45-15:00

během návštěvy u lékaře.

Obchůdek

V létě prostor využíváme jako obchod

Květen-září

s rukodělným dárkovým zbožím, z našich
provozoven
s handicapem.

kde

zaměstnáváme

lidi

Po-čt 7:30-14:00
Pá 7:30-11:30
Adresa
Poliklinika Vltavínská
Třebíč 674 01
www.vratka.cz
facebook: Vrátka z.s.

Sociální
rehabilitace
Příspěvky
Sociální

Vrátka z.s.
službu

poskytujeme

sociální
osobám

rehabilitace
se

Vrátka

zdravotním

a chronickým onemocněním, kteří se ocitly

Provozní doba

v nepříznivé sociální situaci.
Sociální rehabilitace tvoří soubor specifických
činností k dosažení samostatnosti, soběstačnosti
klientů. Pomáhá jim s rozvojem jejich dosavadních
schopností, dovedností.
Ke klientům přistupujeme zcela individuálně

Přizpůsobujeme
se potřebám klientů
Adresa
L. Pokorného 19
Třebíč 674 01

a snažíme se jim pomoci s jejich potřebami.
Naše služba poskytuje klientům několik aktivit: patří

www.vratka.cz

do nich individuální konzultace, PC klub, vzdělávací

facebook:

aktivity, volnočasové a rukodělné aktivity.
Služba je pro klienty zcela ZDARMA.
Od roku 2016 je služba spolufinancována evropským
sociálním fondem prostřednictvím OPZ a krajem
Vysočina.

Sociální rehabilitace

Přírodní
zahrádka
Příspěvky

Vrátka z.s.

Zahrádka se nachází v sídle naší organizace a to
sice na ulici Leopolda Pokorného, v budově bývalé
zvláštní školy.
Zahrádka vznikla za pomoci města Třebíč z grantu
zdravého města, a za profesionální spolupráce se
zahradnictvím Vejtasa z Jaroměřic nad Rokytnou.

Adresa

Zahrádku využívají klienti sociální rehabilitace,

L. Pokorného 19

konají se zde rukodělné kurzy a v letošním roce

Třebíč 674 01

jsme využili zahrádku jako zázemí pro Kavárnu
v Pohybu,

kdy

jsme

museli

naši

kavárnu

z provozních důvodů zavřít. Kavárna na zahrádce
sklidila veliký obdiv a úspěch a určitě plánujeme
akci v roce 2017 zopakovat.
Na zahrádce najdete různé květinky, keře, bylinky,
z kterých vyrábíme domácí limonády, hmyzí hotely
pro broučky a včelky a další různé zajímavosti.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

Žehlírna
Příspěvky
Pokud

Vrátka z.s.
máte

doma

hromady

nevyžehleného prádla, nebaví Vás žehlit
košile pro manžela, nebo jen prostě
nechcete ztrácet čas touto činností, pak
jsme tu pro Vás my s provozovnou žehlírna
u Vrátek.
Činnost žehlírny navazuje na akreditovaný

Provozní doba
pondělí 10.00 -16.00
čtvrtek 10.00-16.00
nebo dle dohody
Adresa
L. Pokorného 19
Třebíč 674 01

kurz Hospodyně. Naše zaměstnankyně
Vám vyžehlí vše od triček počínaje, přes
utěrky, ručníky až po neoblíbené pánské
košile.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

Nebojte se nás zaměstnat!
Směr práce
Příspěvky

Vrátka z.s.

Dva projekty podpořené grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Cílem
těchto projektů byla ochrana lidských práv a boj
proti diskriminaci při zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a pomoc lidem pečujícím.

Adresa

Tyto projekty byly velmi úspěšné a podařilo se

L. Pokorného 19

nám vytvořit platformu setkávání, vzdělávání

Třebíč 674 01

a poradenství, která měla odezvu u široké
veřejnosti z řad osob zdravých, hendikepovaných
a zaměstnavatelů okresu Třebíč.
Mezi nabízené aktivity patřily kurzy Sociálně
právní

minimum

či

pracovník

v sociálních

službách, byla zřízena webová poradna Vrátka,
uskutečnily se různé rukodělné workshopy,
společná setkávání či besedy ve školách.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

Projekty v rámci GS
Zdravého města Třebíč
Příspěvky

Vrátka z.s.

V rámci grantového systému města Třebíč
se nám podařilo získat v příslušných
grantových programech tyto projekty:
Cestovní ruch – Reklamní video na
upoutávku o Židovské čtvrti

Adresa
L. Pokorného 19
Třebíč 674 01

Ekologie – Přírodní Zahrádka
Rodina a zdraví – Festival chutí a vůní
Zájmové aktivity - Kurzy a řemesla,
Zašívárna

www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

Kurz Astrologie
Příspěvky

Vrátka z.s.

Astroškola pro začátečníky je vzdělávací kurz
pro širokou veřejnost.
Absolventi kurzu se zde naučí číst a vykládat
horoskopy. Vlastní, svých blízkých, horoskopy
osobní i vztahové, horoskopy okamžiku

Adresa
Kavárna Vrátka

i roční.

L. Pokorného 42

Během studia se probírají následující témata:

Třebíč 674 01

znamení, rozdělení zodiaku, planety, planetky
a body, osy horoskopu, domy, aspekty,
konfigurace, planety ve znameních a domech,
tranzitní

horoskopy,

solární

horoskopy,

partnerské horoskopy a direkce.
Kurzem provádí pan astrolog Mgr. Ondřej
Habr.

www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

EPP – Pomáhej Pohybem
Příspěvky

Vrátka z.s.

Bez Nás Nemohou – tento náš projekt vybrala Nadace
ČEZ, jako projekt, pro který jste mohli sbírat bodíky
pomocí aplikace EPP – Pomáhej pohybem.
Naši kolegové pracují podle svých možností a
schopností, dělají to nejlepší, co dokáží, a asistenti
jsou pro ně nezbytnými pomocníky, kolegy a přáteli.
Projekt byl tedy zaměřen na získání jednoho
asistenčního místa na celý jeden rok.
V rámci akce na získání bodů jsme uspořádali
charitativní běh, na kterém se měly požadované body
nasbírat. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo
bodíky nasbírat již před akci, jsme se rozhodli body
z této akce věnovat organizaci: Zookontakt Rebeka,
z.s. Okříšky na jejich projekt Zooterapie rovné
příležitosti všem.

Adresa
L. Pokorného 56/19
Třebíč 674 01
www.vratka.cz
facebook: Vrátka, z.s.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem

1 062
152
4 354

Daně a poplatky celkem

2

Ostatní náklady celkem

16

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek

39

Poskytnuté příspěvky
Celkem

5 625

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Celkem

938
694
4 529
6 161

SPONZOŘI
PODPOROVATELÉ
PARTNEŘI
Příspěvky

Děkujeme všem, kteří
jakoukoliv formou
podpořili naši činnost!

