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POMOC LIDEM S POSTIŽENÍM

Jedním z hlavních cílů našeho sdružení 
je pomoc lidem s postižením, a to 
dospělým i dětem. 
Děti s postižením vyrostly a stále 
vyrůstají v místních pěstounských 
rodinách, nově pro ně provozujeme 
také speciální školu. 
DDospělým s handicapem nabízíme jak 
domov a podporu v našem chráněném 
bydlení, tak zaměstnání v některém 
z našich středisek, kde si mohou vybrat 
práci, která je baví a zároveň respe-
ktuje jejich specifické potřeby a zdra-
votní omezení. 

Chráněné bydlení Domov pro osoby 
s lehkým a středně těžkým mentálním 
postižením vzniklo už v roce 1998 
a svým 25 klientům poskytuje nejen 
ubytování, ale také podporu při 
vyřizování jejich problémů (například 
nezaviněných exekucí z minulosti). Své 
obobyvatele motivuje k rozvíjení různých 
koníčků, především sportu a zdravého 
životního stylu. 

Každý, kdo v Domově bydlí, má také 
možnost pracovat v některé z našich 
chráněných dílen. Učí se tím pravidel-
nému dennímu režimu i odpovědnosti 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

za svůj vlastní život a hospodaření 
s penězi. V tom jim pomáhá i náš 
obchod v Neratově, kde mohou oby-
vatelé Domova koupit všechny základní 
potraviny, hygienické potřeby a další 
drobnosti.

Domov během roku podniká mnoho 
volnočasových aktivit a nejinak tomu 
bylo i v roce 2014 – jeho obyvatelé se 
vydali třeba na rybářské závody, za 
opuštěnými psy do útulku, na zavírání 
dostihové sezony v Pardubicích, dvě 
medaile si dovezli z plaveckých závodů 
v v Náchodě. Činili se i u nás v Neratově, 
kde uspořádali tradiční ples, pomáhali 
s organizací kulturních akcí, zdolali 
charitativní Běh naděje a ujali se rolí 
tří králů v charitní dobročinné sbírce. 
V roce 2014 se navíc díky podpoře 
sponzorů dostali i na zaslouženou 
ddovolenou u moře v Chorvatsku.

Lidem s postižením či jinak sociálně 
znevýhodněným nabízíme zaměstnání 
v nejrůznějších provozech. Pracovat 
mohou v řemeslných dílnách, kuchyň- 
ském provozu, prádelně, úklidové dílně, 
zahradnictví, obchodě, při komple- 
tačních pracích i v administrativě, 
účúčetnictví a vedení našeho sdružení, 
a také na spřátelené sociální farmě.
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ÚVODEM
Milí přátelé,

vítám Vás nad stránkami výroční zprávy našeho Sdružení Neratov za rok 
2014. Představíme Vám na nich všechno, co děláme jak pro dospělé a děti 
s postižením, tak pro rozkvět kdysi vysídlené vsi Neratov a pro oživení našeho 
regionu. Věříme, že ať už naši činnost sledujete pravidelně, nebo se s námi právě 
poprvé seznamujete, najdete ve zprávě něco, co Vás zaujme.

TTato každoroční bilance pro nás není jednoduchá. Samozřejmě nám při jejím 
sestavování dělá radost, když pohromadě vidíme vše, co se nám v uplynulém roce 
povedlo, čeho jsme dosáhli a především – kolika lidem jsme svou činností dokázali 
pomoct. Přesto je velmi obtížné zprávu vyváženě sestavit a představit v ní 
stručně a výstižně celou naši činnost. Jak uvidíte nebo jak možná víte, je totiž 
opravdu rozsáhlá. K původnímu cíli obnovit opuštěnou osadu jsme během 22 let 
naší činnosti připojili řadu dalších, a tak dnes už vlastně neumíme říct, která část 
nanaší práce je pro nás nejdůležitější nebo našemu okolí nejprospěšnější. Jedna 
aktivita souvisí s druhou, a tak by snad ani nebylo možné je od sebe oddělit.

Důležité pro nás je, že každý, kdo k nám přichází s nějakou potřebou, u nás 
najde to, co hledá – pomocnou ruku, domov, zaměstnání, klidný kout 
k odpočinku, dobrý oběd nebo třeba jen lavičku s výhledem na okolní přírodu.

Neméně důležitý je pro naši práci fakt, že mnoho příchozích nás v ní podporuje, 
ať už přiložením ruky k dílu, pochvalným slovem nebo finančním či věcným 
darem. Bez podpory a pomoci zvenčí bychom totiž fungovat nemohli, a ani by 
nebylo pro koho Neratov obnovovat a komu ho otevírat.

PPředevším by ale naše sdružení nemohlo fungovat bez mých kolegů, kteří 
obnově Neratova a pomoci svým bližním věnují nejen svou pracovní dobu, ale 
často i velkou část volného času. A právě jim a jejich nasazení, vytrvalosti 
a oddanosti věnuji své závěrečné poděkování a celou tuto zprávu.

Jana Němcová, předsedkyně
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Lidem s postižením často k vyjádření 
a řešení problémů, strachu či nejistoty 
pomáhají jiné metody než “klasická” 
komunikace. Nám se osvědčily postupy 
divadelní a taneční. Proto již několik 
let spolupracujeme s mladými herci, 
kteří pro obyvatele našeho Domova 
přpřipravují divadelní workshopy. V roce 
2014 se v Neratově poprvé konal také 
divadelní festival s tímto zaměřením. 
Více informací o něm v sekci “Kulturní 
a charitativní akce”.

V září roku 2014 jsme mezi své 
projekty na pomoc dětem s postižením 
přidali speciální školu, přesněji řečeno 
Základní školu speciální Neratov. Ta 
podporuje ve vzdělání a rozvoji děti se 
středně těžkým a těžkým mentálním 
postižením a kombinovanými vadami 
– – tedy děti, které kromě mentálního 
postižení zápolí například s epilepsií, 
dětskou mozkovou obrnou, vadami 
zraku a sluchu, Downovým syndromem 
či poruchami autistického spektra.

Škola byla plánována jako malá 
a rodinná, a taková také je. Má dvě 
třídy s celkovou kapacitou 12 žáků. Ve 
školním roce 2014/2015 ji navštěvo- 
valo 9 dětí, v tom příštím plánujeme 
kapacitu naplnit. Své sídlo škola našla 

DRAMATERAPIE

SPECIÁLNÍ ŠKOLA
REKREACE HANDICAPOVANÝCH

v Bartošovicích v Orl.h. v budově bývalé 
obecní školy. Díky podpoře obce, kraje, 
MŠMT a mnoha dárců se žáci učí 
v rekonstruovaných prostorách vyba- 
vených vším, co pro svůj rozvoj potře- 
bují. Školné se zde neplatí, rodiče hradí 
pouze stravu a příspěvek na dopravu.

DDěti nezůstávají ve škole izolované, 
naopak vyrážejí na společné výlety 
a akce s okolními školami pro zdravé 
děti. Škola pořádá i různé aktivity pro 
děti z naší obce a okolí, v roce 2014 
zorganizovala třeba drakiádu a večerní 
“světýlkovou” cestu.

VV Neratově se už od počátku naší 
činnosti snažíme vytvářet příjemné 
a bezpečné prostředí pro rekreaci 
dospělých i dětí s postižením.

PProvozujeme proto rekreační Chatu 
Neratov, kam během celého roku jezdí 
školy v přírodě, klienti středisek rané 
péče a rodinné i jiné kolektivy s lidmi 
s postižením. Své služby se snažíme 
přizpůsobit jejich potřebám a požadav- 
kům, a návštěvníci si mohou být jistí, 
žeže je v Neratově kvůli jejich jinakosti 
nikdo nebude hodnotit ani napadat.

V roce 2014 jsme u nás navíc sami 
pořádali dva týdenní tábory pro děti 
s handicapem i bez něj, vedené zkuše- 
nými pedagogy. Těšilo nás, jak pevné 
přátelství navzdory odlišnostem děti 
navázaly, a že si společně užily tvořivé 
aktivity, hry v přírodě i odpočinek.
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Počet zaměstnanců s postižením se 
snažíme podle možnosti stále zvyšovat 
– během roku 2014 jsme jejich počet 
zvýšili o 10 % z 56 v lednu na 61 na 
konci prosince. 
SSvých kolegů, kteří se navzdory 
handicapu nevzdávají a vedou aktivní 
život, si velmi vážíme. V roce 2014 
jsme proto dvě naše kolegyně, Vlastu 
Herákovou a Pavlu Bobákovou, nomi-
novali na cenu Zaměstnanec roku. 
Tento titul sice nakonec nevyhrály, ale 
sslavnostní vyhlášení v Praze a s ním 
spojený výlet si obě velmi užily.

Naše chráněná pracoviště jsou:

KUCHYŇ
Kuchyň je naší nejstarší chráněnou 
dílnou, která zajišťuje obědy pro 
zaměstnance našeho sdružení a celo-
denní stravování obyvatel Domova 
i turistů, rekreantů a chalupářů, kteří 
v Neratově tráví víkend či dovolenou. 
Kuchyň také peče výtečné vánočky 
a a mazance.

KOPEČEK
Řemeslné dílny Kopeček zahrnují 
košíkářskou, keramickou, tkalcovskou 
a šicí dílnu. Vyrábějí široké spektrum 
užitných i dekorativních předmětů, 
oblíbené jsou například hrnky, košíky, 
textilní hračky a tkané koberečky. Část 
zaměstnanců pracuje pro Kopeček  

 z domova, mezi nimi například nevi- 
domý košíkář. Třikrát ročně Kopeček 
pořádá jarmark, na kterém své výrob- 
ky a tradiční lidová řemesla s velkým 
úspěchem představuje veřejnosti.

NADĚJE
DDílna s krásným jménem Naděje se 
stará o vnitřní i vnější úklid v Neratově 
a na zakázku například i v okolních 
rekreačních chatách. Kromě toho 
Naděje obhospodařuje náš zahradnický 
areál, kde pěstuje sazenice, byliny, 
květiny a zeleninu na prodej i k naší 
vlvlastní potřebě.

PRADLENKA
Činnost této dílny je jasná z názvu, 
Pradlenka nabízí služby sice malé, ale 
profesionální prádelny. Vynachválit si ji 
nemohou nejen zákazníci naší rekreač- 
ní chaty, ale i majitelé chat v okolí 
a turisté či chalupáři, kteří potřebují 
občas něco rychle a dobře vyprat. 

OOBCHODY V NERATOVĚ 
A NA KOPEČKU
I když obchod nevypadá jako klasická 
chráněná dílna, i v našich dvou prodej- 
nách (se smíšeným zbožím v Neratově 
a s výrobky chráněných dílen na Ko- 
pečku) pracují lidé s postižením.
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O rozvoj služeb v Neratově usilujeme 
ze dvou důvodů. Za prvé proto, aby 
noví stálí obyvatelé měli kde nakupo-
vat, kam chodit na oběd a kde si 
objednat základní služby bez toho, aby 
museli jezdit do okolních měst. Lidé 
s postižením z našeho chráněného 
bbydlení si navíc v našem obchodě 
mohou nacvičovat samostatné hospo- 
daření a rozhodování o vlastních 
financích. 
Druhým důvodem je naše snaha 
otevírat Neratov turistům. Proto i jim 
chceme nabízet širokou škálu služeb. 
Postupem času se nám povedlo otevřít 
v Neratově obchod, hospodu (tu provo-
zuje externí nájemce), závodní jídelnu, 
nabízíme úklidové, prádelenské a za- 
hhradnické služby, provozujeme rekre- 
ační chatu, umíme zajistit raut pro 
rodinnou oslavu i prohrnout v zimě 
sníh na zapadané cestě. Obchod je 
v sezoně otevřen sedm dní v týdnu.

Zkušenosti z rozvoje Neratova 
a zapojování lidí s postižením do 
společnosti se snažíme předávat dál. 
V roce 2014 nás navštívili třeba pro-
vozovatelé tzv. komunitních zahrad 
z Velké Británie, se kterými jsme deba-
tovali o práci a životě lidí s postižením. 
Stali jsme se také členy místní akční 
skupiny SPLAV, abychom mohli na 
rozvoji regionu a na sociálních projek-
tech spolupracovat s dalšími subjekty.
Rádi u nás vítáme ty, kdo se chtějí 
podělit o své zkušenosti a dovednosti 
formou dobrovolnické práce, ať už jde 
o organizované skupiny z různých fi- 
rem nebo o nadšené jednotlivce či sku- 
piny přátel, kteří nám chtějí pomoct.

LIDÉ A ZKUŠENOSTI

ROZVOJ SLUŽEB
V roce 2014 nám takto pomohli třeba 
zaměstnanci Tyflocentra Pardubice, 
Oblastní Charity Hradec Králové, O2, 
ČSOB, ČEZ, České spořitelny, Plzeň- 
ského prazdroje a mnoho dalších.

IInformace o obnově Neratova a naší 
práci se snažíme dostat i k těm, kdo 
nás dosud neznají. Daří se nám to díky 
regionálním i celostátním médiím. 
V roce 2014 o nás psali třeba v Re- 
spektu, časopise Rozmarýna a brožuře 
společnosti CzechTourism, krátký doku- 
mement o nás natočila TV Noe. V Diecéz- 
ním muzeu v Brně uspořádali výstavu 
s besedou o našem kostele, jeho obnova 
se úspěšně prezentovala i na putovní 
výstavě “Má vlast cestami proměn”.

V propagaci nám pomáhá také náš 
měsíčník “Nově v Neratově”, který 
vychází už od roku 2010. Ten je ke 
stažení na našich stránkách, přihlá- 
šeným zájemcům ho každý měsíc 
rozesíláme e-mailem. K odběru se lze 
přihlásit na nove@neratov.cz

PREZENTACE NERATOVA
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ROZVOJ NERATOVA
Důvodem, proč naše sdružení před 
23 lety vzniklo, byla snaha obnovit 
kdysi vzkvétající, ale roku 1946 vysíd- 
lenou a od té doby pomalu zanikající 
ves Neratov. Chtěli jsme sem znovu 
přivést život, obnovit zdejší budovy 
v čele s poničeným poutním kostelem, 
zřzřídit síť služeb pro obyvatele i pro 
turisty – jednoduše udělat z Neratova 
opět vesnici se vším, co k ní patří.

Prvotním impulsem, který inspiroval 
myšlenku obnovy Neratova, byl poni- 
čený poutní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Neratově. Z této kdysi majes-
tátní barokní stavby, kam přicházely 
tisíce poutníků, přežily do roku 1989 
vinou lidské hlouposti, nepřízně komu-
nistického režimu a drsného horského 
počasí pouze zchátralé obvodové zdi. 

Díky mnoha ochotným dárcům, pra-
covitým dobrovolníkům i podpoře úřa- 
dů jsme ve spolupráci s neratovskou 
římskokatolickou farností z kostela 
postupně vynosili asi dva metry sutin 
a trámů, zdi zbavili náletových dřevin 
a havarijního stavu, kostel dostal novou 
prprosklenou střechu, nátěr, dlažbu, kůry 
a vnitřní vybavení. Od roku 2014 do 
něj postupně instalujeme nové litur-
gické vybavení – v srpnu přibyl nový 

KOSTEL V NERATOVĚ

obětní stůl a ambon z červeného 
travertinu.

KKostel již od 90. let denně slouží 
bohoslužebným účelům, kromě nich tu 
pořádáme i množství koncertů, diva- 
delních představení a jiných akcí, které 
prostor kostela ještě více otevírají 
lidem. Naším cílem je, aby kostel a celý 
Neratov byly místem smíření – lidí vě- 
řířících a nevěřících, zdravých a handi- 
capovaných, Čechů a původních ně- 
meckých obyvatel...
Kostel se v posledních letech stal 
populárním turistickým cílem, koná se 
tu také mnoho svateb. Jeho dveře se 
nezamykají, takže se dovnitř dostane 
každý, kdo chce vstoupit.

KKromě kostela jsme v Neratově opra- 
vili řadu budov, mezi nimi bývalou 
školu, kde dnes najdete naše kanceláře, 
společnou jídelnu, společenskou míst- 
nost chráněného bydlení či pokojíky 
pro hosty. Opravili jsme také domy pro 
pěstounské rodiny, budovu hospody či 
důdům, kde kdysi sídlil a dnes znovu 
funguje obchod.
V roce 2014 do Neratova přibyla 
také nová pěší lávka k dětskému hřišti, 
kterou nám tu v létě postavili naši 
přátelé, umělci ze sdružení Jiné jeviště.

OBNOVA BUDOV
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sahá až do 17. století a my jsme ji 
v 90. letech znovu obnovili. V roce 
2014 byly naše slavnosti spojeny 
s charitní poutí a slavili jsme na nich 
výročí 20 let místní diecézní charity, 
se kterou spolupracujeme, a také 350 
let existence naší diecéze. Na programu 
bybyl i řemeslný jarmark, Běh naděje 
a různé koncerty, které v neděli vyvr-
cholily vystoupením Spirituál Kvintetu. 

Během roku se u nás konala řada 
koncertů, zpívaly tu sbory dětí (Radost 
Praha) i dospělých (Corale, Otakar, La 
Folia, Sbor učitelů a přátel Gymnázia 
M.Lercha Brno), zněly zpěvy z Taizé, 
spirituály nám přednesla pěvkyně 
Edita Adlerová, historickou hudbu 
nanabídlo polské duo Sol et Luna, Lito- 
myšlský symfonický orchestr spolu 
s několika sbory tu v podání téměř 
200 osob provedl Dvořákovu Stabat 
Mater, adventní koncert zazpívala 
Bára Basiková. Uspořádali jsme i diva- 
delní představení “Enigmatické variace”.
Na většině koncertů jsme vybírali jen 
dobrovolné vstupné, které jsme využili 
na uhrazení dopravy účinkujících a na 
další opravy našeho kostela.

TTřikrát v roce nabízíme v našich 
chráněných dílnách Kopeček ukázky 
lidových řemesel, výrobky své i řemesl- 
níků z okolí a kulturní program pro 
děti i dospělé. Nejinak tomu bylo v roce 
2014, kdy se konal velikonoční a vá- 

LIDOVÁ ŘEMESLA

noční řemeslný jarmark a v červenci 
Den chráněných dílen na Kopečku.
V červnu Kopeček nabídl školám 
didaktický program o zpracování ovčí 
vlny na nedalekém hradě Litice. Zájem 
škol a nadšení dětí z možnosti zkusit si 
práci s vlnou byly velké.

VV létě se v Neratově konal první 
ročník divadelního festivalu skupin 
pracujících s lidmi s postižením “Men-
teatrál”. Pořádalo ho sdružení mladých 
umělců Jiné jeviště, kteří k nám už 
řadu let jezdí a připravují divadelní, 
taneční a pohybové workshopy pro 
oobyvatele našeho chráněného bydlení.
Menteatrál nabídl divadelní předsta- 
vení herců s postižením z Neratova, 
Prahy a Bratislavy, koncerty, pojízd-
nou kavárnu nebo třeba bludiště v na- 
šem sadu. Většina programu se konala 
v pro festival speciálně postaveném 
unikátním slaměném divadle. Festival 
mměl velký úspěch, a tak se v roce 2015 
určitě můžeme těšit na jeho druhý 
ročník.

Neratovští herci sklízeli ovace také 
s reprízou svého představení “Romeo + 
Julie=VSL” z roku 2013. Hráli ho 
v Olomouci a hned dvakrát v Hradci 
Králové. Někteří naši přátelé navíc 
nacvičili i představení o Donu Boscovi, 
které sehráli na festivalu salesináského 
hnhnutí v Pardubicích a pak i v Neratově.

DIVADELNÍ AKCE
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KULTURNÍ A CHARITATIVNÍ 
AKCE

Mohlo by se zdát, že organizace akcí 
tak úplně “neladí” s našimi cíli, ale 
není tomu tak. Díky akcím totiž do 
Neratova přivádíme návštěvníky, kteří 
by sem jinak asi nezavítali, oživujeme 
dění v našem regionu a v neposlední 
řadě poskytujeme kulturní zážitek 
obobyvatelům našeho chráněného bydlení 
a celého Neratova. Díky koncertům se 
o Neratově píše v médiích, řemeslné 
jarmarky zase přinášejí našim chráně- 
ným dílnám vítaný přivýdělek a dávají 
lidem s postižením možnost představit 
svou krásnou práci veřejnosti. 
Na organizaci kulturních akcí se 
podílejí naši handicapovaní kolegové, 
v některých sami vystupují nebo jimi 
pomáhají dalším potřebným.

KKaždoročně se zapojujeme do dvou 
celorepublikových dobročinných akcí. 
Jednou je Tříkrálová sbírka Charity 
ČR. Rolí tří králů se v ní ujímají obyva- 
telé našeho chráněného bydlení a děti 
z okolních obcí. V roce 2014 dohro-
mady vykoledovali neuvěřitelných 
447 tisíc korun.

Druhou akcí je Běh naděje, jehož vý- 
těžek putuje na výzkum léčby rakoviny. 
Nám se při něm v srpnu 2014 
podařilo vybrat přes pět tisíc korun.

CHARITATIVNÍ AKCE

KULTURNÍ AKCE

V červnu 2014 jsme přidali i jednu 
“svoji” charitativní akci, a to benefiční 
koncert ve prospěch nemocné Barunky 
ze Žamberka. Na akci vystoupil Michal 
Horák a kapela Seiftiú. Obyvatelé naše- 
ho chráněného bydlení navíc během 
roku sbírali pro Barunku také víčka 
z z lahví, kávy a pracích prostředků.

Kromě denních bohoslužeb se v Ne- 
ratově během roku koná i několik 
duchovních akcí. Na podzim pořádáme 
v kostele v Neratově spolu s Lesy ČR 
mysliveckou Svatohubertskou mši, jíž 
se kromě myslivců a jejich trubačů 
účastní i myslivečtí psi a dravci a jako 
oboběť je k oltáři přinesen jelen.

V okolních kostelích a kapličkách pak 
od jara do podzimu probíhá série 
poutních mší, v červenci se k svátku 
sv. Anny vypravujeme na poutní mši 
dokonce i pod rozhlednu na Anenském 
vrchu nad Neratovem.

Největší kulturní (a zároveň i duchov- 
ní a charitativní) akcí celého “neratov- 
ského roku” jsou bezesporu naše srp- 
nové poutní slavnosti, jejichž tradice 

DUCHOVNÍ AKCE
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PROJEKT CZ.1.04/3.1.03/A7.00206

VYJÁDŘENÍ AUDITORŮ

Na projekt jsme získali dotaci ve výši 
2 900 760,96 Kč a bude probíhat až 
do 30.6.2015, zapojeny do něj jsou 
i Pečovatelská služba Rokytnice v Orl.h. 
a Oblastní charita Havlíčkův Brod.
PProjekt je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím ope- 
račního programu Lidské zdroje a za- 
městnanost a státního rozpočtu České 
republiky.

Během celého roku 2014 jsme reali- 
zovali projekt “Vzdělávání poskytova- 
telů služeb v chráněném režimu a služeb 
navazujících” (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ 
A7.00206).
JJeho cílem bylo vzděláváním sociál-
ních pracovníků, vedoucích pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách zvý- 
šit kvalitu služeb, které poskytujeme 
v našem chráněném bydlení Domov.
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HOSPODAŘENÍ 2014
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SPONZOŘI A DÁRCI
Srdečně děkujeme všem našim podporovatelům a sponzorům za jejich dary, 
podporu i modlitby. Náš dík patří jak firmám, úřadům a nadacím, tak všem 
jednotlivcům, kteří nám posílají finanční a materiální dary. Speciální poděkování 
pak patří všem více než 200 členům Klubu neratovských andělů!
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NAŠE HISTORIE

NAŠE STRUKTURA 
A HISTORIE

Sdružení Neratov je nezávislá, nepoli-
tická, nestátní organizace, která 
vznikla 11. září 1992 s cílem obnovit 
vysídlenou ves a pomáhat zde 
potřebným.

Jádro našeho sdružení tvoří 26 čle- 
nů, z nichž někteří v Neratově žijí, jiní 
dění v něm sledují a podporují na dál- 
ku. Členové se každoročně scházejí, 
kontrolují činnost sdružení a jednají 
o plánech do budoucna. Jednou za pět 
let pak volí pět členů statutárního 
ororgánu (Rada sdružení) a tři členy 
kontrolního orgánu (Revizní komise) 
našeho sdružení. Rada sdružení v čele 
s předsedou jmenuje vedoucí našich 
jednotlivých středisek. Ti jsou odpověd- 
ní za hospodaření i za výběr a vedení 
zaměstnanců svých středisek.

K 31.12.2014 mělo naše sdružení 
88 zaměstnanců, z toho 61 osob 
s postižením. 

Členové Rady sdružení:
* Jana Němcová, předsedkyně
* Dominik Malík
* Josef Suchár
* * Petr Suchár
* Andreas S. Weiser
Členové Revizní komise:
* Antonín Nekvinda, předseda
* Jana Klimešová
* Pavel Rezek
Vedoucí jednotlivých středisek:
* * Romana Bukáčková (chr.dílny Kopeček)
* Klára Kadlecová (chr.bydlení Domov)
* Marie Malíková (chr.dílny Pradlenka, 
   Naděje)
* Vendula Malíková (Neratovský obchod)
* Veronika Suchárová (chr.dílna Kuchyň, 
   rekreační chata Neratov)

NAŠE STRUKTURA

* 1992 zakládáme sdružení, Neratov 
má v té době tři stálé obyvatele
* 1993 nakupujeme a pronajímáme 
si první objekty v Neratově, do 
Neratova se stěhují první rodiny
** 1996 do Neratova poprvé přijíždějí 
jeho původní, vysídlení obyvatelé
* 1998 zakládáme chráněné bydlení
* 2001 otevíráme obchod v Neratově
* 2002 zřizujeme jídelnu s chráně- 
nou dílnou Kuchyň, spoluzakládáme 
Farmu Orlice
** 2003 zakládáme Klub nera-
tovských andělů, kostel má opravené 
průčelí a nové hodiny
* 2004 z původního místního geno-
fondu vysazujeme Sad smíření
* 2005 stavíme dětské hřiště
* 2006 kolaudujeme novou budovu 
chráněného bydlení, “Sedmikrásky”, 
začínáme nabízet ubytování v naší 
rekreační chatě
* 2007 otevíráme chráněné dílny 
Kopeček v nově rekonstruované 
budově bývalého statku
** 2008 vzniká chráněná dílna Nadě- 
je, na Kopeček přibývá košíkárna 
a do Neratova sportovní hřiště, po 
třech letech je dokončena střecha 
kostela
** 2009 kostel dostává novou dlažbu 
a kůr, začínáme budovat zahradnický 
areál
* 2011 zřizujeme chráněnou dílnu 
Pradlenka, do kostela přibyla nová 
socha Neratovské Madony
** 2012 získáváme certifikát “Práce 
postižených”
* 2013 rozšiřujeme Kopeček, kde 
vzniká i obchod s výrobky, provádíme 
registraci naší speciální školy
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Sdružení Neratov, o.s.
IČ: 46456970, DIČ: CZ46456970
Adresa: Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Telefon: +420 494 530 058, mail: sdruzeni@neratov.cz
Datová schránka: bh7xttx
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Mezi naše hlavní plány do budoucna 
patří tyto:
** Rozšíření a zlepšení našich služeb – 
chceme vystavět tzv. multifunkční 
centrum s větším prostorem pro 
jídelnu, obchod, firemní a rodinné 
akce a s minipivovarem, rádi bychom 
také certifikovali naši prádelnu a po- 
kračovali v dostavbě a rozšiřování 
řeřemeslných dílen Kopeček. Naším 
dlouhodobým cílem zůstává zvyšová- 
ní počtu pracovních míst pro lidi 
s postižením.
* Dokončení oprav kostela a jeho 
okolí – plánujeme klidovou zónu pro 
poutníky okolo kostela a také origi- 
nální křížovou cestu podle návrhů 
studentů krajinářské architektury, 
v dohledné době by měla být insta- 
lována  zbývající část nového liturgic- 
kékého vybavení kostela.
* Pomoc seniorům – chceme pro ně 
zřídit pobytovou a terénní službu 
a umožnit tak i obyvatelům chráně- 
ného bydlení v klidu dožít v Neratově.
* Obnova tzv. Jánského mostu – pěší 
lávka, která tu kdysi stála, by propo-
jila českou a polskou stranu.
* Rozvoj pomoci dospělým a dětem 
s postižením – dospělým chceme 
nabízet samostatnější bydlení, pro 
děti bychom rádi zřídili praktickou 
školu, jež by je připravila na práci 
v sociálně terapeutických dílnách.
** Podpora sociálních projektů – rádi 
podporujeme prospěšné a smysluplné 
regionální i celorepublikové projekty. 

KKromě těchto plánů máme i menší 
cíle. Všechny však spojuje myšlenka ob- 
novy Neratova jako místa, které nava- 
zuje na historické tradice a zároveň je 
otevřeno dospělým i dětem s postiže- 
ním a všem, kdo hledají podporu. 

NAŠE PLÁNY

PROJEKT “SPOLEČNĚ 
PO NOVÉ CESTĚ”

K našim plánům jsme v roce 2014 
připojili také projekt “Společně po nové 
cestě”, se kterým přišel náš podporo-
vatel a bývalý kolega Ludvík Klimeš 
a jeho přátelé. Přestože nejde o čistě 
náš cíl, považujeme ho za zajímavý 
a připojujeme jej k našim plánům.

Hlavní myšlenkou projektu je obnovit 
a pro další generace uchovat kostely 
v Bartošovicích v Orl.h. a na Vrchní 
Orlici nedaleko Neratova. Cílem je obě 
stavby opravit, seznámit s nimi ve- 
řejnost, instalovat do nich výstavy 
s regionální či historickou tematikou 
a a propojit je novou cyklotrasou.

Projekt by pro budoucnost zachoval 
dvě cenné kulturní památky a zároveň 
by turistům nabídl novou trasu, na níž 
by se mohli seznámit s orlickohorskou 
přírodou a historií. Na přípavě a rea- 
lizaci projektu bude spolupracovat řada 
subjektů, kromě našeho sdružení je do 
něněj zapojena například obec Bartošovi- 
ce či místní římskokatolická farnost.
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