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ÚVODNÍ SLOVO

Dámy a pánové,
rok se s rokem sešel a já bych Vás v rámci výroční zprávy ráda seznámila s činností
Vrátek v roce 2019.
Naší hlavní ideou stále zůstává motto „I s hendikepem pracujeme dobře a
s radostí“. O tom, jak je naplňujeme, se v loňském roce přijeli přesvědčit vzácní
hosté, například první dáma paní Ivana Zemanová. Manželka prezidenta navštívila
Kavárnu Vrátka židovské čtvrti a seznámila se také s provozem pekárny. Další
významnou návštěvou byl norský velvyslanec v ČR pan Robert Kvile s chotí. Také
on si pochutnal na kávě a vrátkovských dobrotách, prošel si šicí dílnu a
přírodní zahrádku.
Podařilo se nám zajistit sponzorskou finanční pomoc pro našeho klienta, pana
Michala Chňoupka. Mohl si tak pořídit nový notebook, který potřebuje pro svou
práci.
Náš prodejní stánek nechyběl na Adventních trzích, Biojarmarku, Veletrhu
sociálních služeb či Oživeném židovském městě. Stále pravidelně jezdíme do
Jaderné elektrárny Dukovany a také do firmy Mann Hummel, jejichž
zaměstnancům zajišťujeme snídaně či svačiny.
Děkuji všem zaměstnancům, zákazníkům a podporovatelům, kteří navštěvují
provozy Vrátek a využívají naše služby.
Samozřejmě děkuji také partnerům a sponzorům a v neposlední řadě Městu
Třebíč a Kraji Vysočina za přízeň.
Bc. Irena Rybníčková, předsedkyně
Vrátka z.s.
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Organizace Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní
uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to v několika
vlastních provozovnách. Dále nabízí službu sociální rehabilitace.
Organizace se snaží učit zaměstnance pracovním návyků. Na každé
volné pracovní místo se individuálně hledá osoba, která v rámci
zdravotního problému může danou činnost (prac.náplň) vykonávat.
V letošním roce jsme dali práci 40 osobám s invalidním důchodem
a pracujeme s 20 klienty soc.rehabilitace.
Vrátka,z.s. je stoprocentním vlastníkem organizace Vrátka
Třebíč s.r.o.
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Kavárna

Na celé tři měsíce, od června do
konce prázdnin, jsme zprovoznili
Kavárnu v pohybu,která je umístěna v
přírodní zahradě v budově
L.Pokorného 56/19. Díky grantu,
který jsme získali jsme mohli udělat
drobné opravy a vzniklo nové
paletové posezení. Po celé léto zde
probíhal pestrý program, například
koncerty skupiny Amarylis, folkaře
Hráče de El Pada, dále Zábavné
odpoledne pro děti, Čtení ovčí
babičky či benefiční koncert kapely
Hlaváč a co. Vrcholem programu byla
Módní filmová přehlídka ve stylu
Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech. Účinkujícími byli
klienti sociální rehabilitace Vrátka.
Díky finanční podpoře zaměstnanců
společnosti ČEZ máme nový obslužný
pult.
V letošním roce jsme pořídili
zmrzlinový stroj.
Od září 2019 je vedoucí kavárny
Vladislava Urbancová.

Pekárna

V letošním roce jsme jsme úzce začali spolupracovat s mistrovou
odborného výcviku - obor cukrář, která naše zaměstnance naučila
nové druhy zákusků. Prodej pečiva se zvyšuje, získali jsme nové
odběratele.
Díky zvyšující poptávce a většímu počtu upečeného pečiva nám
dosloužila pec. Díky sbírce na portálu Darujme a našim příznivcům z
řad veřejnosti jsme mohli v krátké době pec nahradit novou.
V podzimním období nastala změna na vedoucí pozici. Místo Martiny
Hroščaníkové se stala vedoucí Andrea Koudelová.

Šicí dílna
Nákup nového vyšívacího stroje, který byl financován díky finanční
podpoře Města Třebíč, společnosti Mann Hummel, třebíčského
Rotary Clubu a všech jednotlivců, kteří finančně přispěli v rámci tříleté
veřejné sbírky.
Vysokoškolačky z Třebíče propagovaly výrobky ze šicí dílny na
brněnské Mendlově univerzitě.
Výrobky ze šicí dílny se prodávaly na velikonočních trzích i v Praze na
Staroměstském náměstí.
Letos převzala funkci vedoucí Marie Tomšíková

Bazárek U Zebry

V Bazárku U Zebry máme od
letošního roku
prodlouženou otevírací
dobu do 17hod.
Dvakrát ročně proběhne
sbírka šactva v JE Dukovany.
Toto oblečení putuje do
našeho Bazárku, kde je klieti
sociální rehabilitace
přeberou, nacení a připraví k
prodej.
Vedoucí provozovny je
Renata Dušovská.

Krámek pod Věží
Obchod je v provozu v centru Třebíče od roku 2016.
Jeho základní sortiment tvoří zdravá výživa, dekorace a suvenýry, šité
výrobky z šicí dílny Vrátka a keramika.
V provozovně se snažíme podporovat ekologický prodej, proto zde
funguje bezobalový prodej ořechů, semínek a luštěnin.
Nabízíme také bambusové zubní kartáčky nebo přírodní kosmetiku.
Samozřejmostí je prodej pečiva z pekárny Vrátka – kváskového chleba,
originálního židovského cukroví a dalších pochutin. Jsme hrdí, že jako
jediní v Třebíči nabízíme zákazníkům Davídkovo koření, které
neobsahuje sůl ani glutamát. Rádi podporujeme regionální výrobce.
Zákazníci si velmi oblíbili například Medovinu z Vysočiny od Včelařství
Sláma, která je opatřena značkou Regionální produkt. Stejně jako v
minulých letech, i v roce 2019 byly oblíbené dekorativní předměty,
hlavně andělé a zvířátka, dále čaje či kávy Fair Trade.V roce 2019
pracovaly v Krámku pod Věží 3 zaměstnankyně, vedoucí provozu se
nově stala Dana Nováčková.

Trafiky - Nádražní + Bráfova
Trafika Nádražní
- do pronájmu byl pořízen zmrzlinový stroj a prodávali jsme zde
zmrzlinu z Opočna.
V letošním roce byla změna v obsazení vedoucího stánku, stal se jím
František Votava.

Trafika Bráfova
- zákazníci zde najdou stále širokou nabídku tiskovin, tabákových
výrobků,ale i drobného občerstvení a dárkového zboží.
Vedoucí Jana Pavlíčková.

Pedikúra
Pedikérskou službu vykonáváme v našich prostorách na adrese
L.Pokorného 56/19, kde máme vybudovaný pedikérský salón
.
Po individuální domluvě dojíždíme i k zákaznicím domů a navštěvujeme
klienty Domova pro seniory Kubešova.
Pedikúru zajišťují dvě zaměstnankyně s invalidním důchodem.
Objednání je vždy po předchozí telefonické domluvě.
Vedoucí provozovny Iva Nohová.

Služba sociální rehabilitace
Tato služba je pro klienty z řad veřejnosti poskytována
zdarma. Klienty této služby se mohou stát osoby se
zdravotním a chronickým onemocněním, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci.
Sociální rehabilitace tvoří soubor činností k dosažení
samostatnosti klientů, pomáhá s rozvojem dosavadních
schopností a dovedností.
Službu poskytujeme ambulantně i terénně,
Klienti se zapojují do pracovních aktivit, ale také se
společně účastní různých kulturních aktivit.
Službu zaštiťuje sociální pracovník, který spolupracuje s
dvěma pracovnicemi sociální služby.
V roce 2019 byla služba spolufinancována evropským
sociálním fondem prostřednictvím OPZ a krajem Vysočina.

Projekt "Spolu se učíme a spolu pracujeme"
Tento evropský projekt byl celoroční součástí Vrátek.
Zapojili se do něj lidé s částečným či plným invalidním
důchodem ve věku do 25let či naopak nad 54let.
Někteří z nich prošli těmito vzdělávacími kurzy:
- kadeřnice
. sportovní masáž
- tvorba webových stránek
- barista
- obsluha manipulačních vozíků
- úklidové práce
Někteří účastníci kurzu úspěšně našli uplatnění na trhu práce.

Hospodaření 2019
Výsledek hospodaření Vrátka z.s. k 31.12.2019 (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
3 250
Služby celkem
902
Osobní náklady celkem
6 846
Daně a poplatky celkem
0
Ostatní náklady celkem
19
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položel
Poskytnuté příspěvky
0
Celkem
11 078

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
3 547
Ostatní výnosy celkem
28
Přijaté příspěvky celkem
150
Provozní dotace celkem
7 779
Celkem
11 504
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