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Úvodní slovo ředitelky

Vážené dámy a pánové,

Překládám Výroční zprávu organizace Vrátka, z.s. za rok

2021. Prošli jsme rokem, který byl pro mnohé z nás

osobně i profesně velmi náročný. Museli jsme se

vypořádat s určitým omezením, uzavíráním provozů a

dalším omezením na základě vládního nařízení. Jsem

vděčná, že jsme vše ustáli s celkem vyrovnaným

hospodářským výsledkem.

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům za jejich pracovní

nasazení, profesionalitu a ochotu být právě tam, kde je

nejvíce potřebovali.

Bc. Irena Rybníčková, předsedkyně spolku



VALNÁ HROMADA
A

PŘEDSTAVENSTVO

Vrátka - sociální podnik, z.s. naplňuje principy sociálního podnikání.

Nejvyšším orgánem je Valná Hromada, která je sedmičlenná:

Bc. Irena Rybníčková, Michaela DostálováIda Svobodová, Renada

Dušovská, VladimíraValová, Zdeňka Palátová, Jiřina Široká.

Druhým orgánem je představenstvo.

Představenstvo koordinuje činnost spolku v období mezi zasedáními

Valné hromady. Na svých setkáních řeší a rozhoduje nejdůležitější

a nejzávažnější otázky či problémy Vrátek.

Představenstvo je tříčlenné:

Bc. Irena Rybníčková, Michaela Dostálová,

Ida Svobodová.



 

Vytvářet vhodná chráněná místa pro osoby se

zdravotním znevýhodněním .

Budovat zdravou firemní kulturu.

Cílem spolku je zajištění integrační činnosti pro

osob zdravotně postižené a osoby, kterým hrozí

sociální vyloučení.

Integrace OZP do běžného života prostřednictvím

jejichn zapojení do pracovního procesu.
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NAŠE VIZE A CÍLE



 

Vrátka, z.s. - L. Pokorného 56/19, Třebíč

IČ:22681841, DIČ: CZ22681841

Statutární zástupce: Bc. Irena Rybníčková,předsedkyně

Kontakt: 737565011, rybnickova.irena@vratka.cz

 

Vrátka Třebíč s.r.o. - L.Pokorného 56/19, Třebíč

IČ:29268427, DIČ: CZ29268427

Statutární zástupce: Michaela Dostálová, jednatelka

Kontakt: 606691516, ucetni@vratka.cz

Vrátka,z.s. je 100% vlastníkem společnosti

Vrátka Třebíč s.r.o.
 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



 

Ve spolupráci se společností ČEZ jsme předali vedení

Nemocnice Třebíč společně s klienty a zaměstnanci

dalších neziskovek dárkové balíčky . 

 

V prostorech polikliniky Vltavínské provozujeme novou

službu - spojovatelky.

 
 

 

 

NOVINKY



 

Máme nové čerpadélko pro usnadnění práce klientů,

při zalévání přírodní zahrádky.

Novinkou je i využití plastové nádrže na dešťovou vodu.

Chceme  se chovat ekologicky. 
 

 

NOVINKY



Provozovny měly díky covidu omezený provoz. Proto jsme

pravidelně představovali naše provozovny v živém vysílání 
 

 

NOVINKY



Provozovny

Novinkou je změna vedoucí . Místo Lenky Brosové se

stala novou vedoucí Věra Ryšková.

Na všech výrobcích z šicí dílny je cedulka s logem

Vrátek.

Pořídili jsme nový průmyslový stroj a termolis.

Šicí dílna



Provozovny

Opět se rozjeli snídaně v EDU

Novinkou jsou zcela unikátní kelímky na studené i horké

nápoje, které jsou vyrobeny z nepropustného oplatku.

Snižujeme tak množství plastových kelímků nakávu s

sebou.

Vánoční a jiné výjezdní akce byli pro tento rok zrušeny.

Do kavárny jsme pořídili nový ledovač.

Kavárny



Provozovny

Pekárna

Začali jsme péct více cukrárenských výrobků - širší

nabídka dortů.

Nákup nové kynárny, který se uskutečnil za finanční

podpory založení sbírky na portálu Darujme a  firem

MANN+HUMMEL a Tovia. 

Do pekárny jsme pořídili další nové nerez stoly.



Provozovny

Bazárek U Zebry

Novinkou je nový skladovací prostor, který znikl o

pár domů níže na adrese: Hasskova 66/7, Třebíč.



Provozovny

Trafiky

Do trafiky Bráfka byl nově pořízen nový kávovar.



Provozovny

Krámek pod Věží

V krámku hledíedáme stále různé možnosti rozšíření

nabídky.

Z toho důvodu jsme odběrné místo pro Balíkovnu.



SOCIÁLNÍ REHABILITACE



SOCIÁLNÍ REHABILITACE

V rámci sociální
rehabilitace se

klienti učí nejrůznějším
pracovním aktivitám, chodí
prodávat na různé prodejní

akce. 
 

V letošním roce si každý
klient vypěstoval své rajče.
Učil se tak krok po kroku,

co je potřeba pro tuto
činnost udělat a jak se o

rostlinku starat.
 

Klienti nejsou pouze
zapojeni do pracovních 

 aktivit . Připravujeme pro
ně i různý kulturní

program. Jezdí  na výlety-
návštěva třebíčského a
budišovského zámku.

Prohlídka hasičské stanice.



HOSPODAŘENÍ 2021






