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Vážení přátelé,
otevíráte výroční zprávu, která se ohlíží za již jednadvacátým rokem činnosti našeho 
sdružení. Když si uvědomím, s kolika starostmi a problémy se musíme každý den 
potýkat, připadá mi téměř jako zázrak, že se nám daří tolik let naše sdružení a život 
v Neratově nejen udržovat, ale neustále rozvíjet a obohacovat o další prvky, činnosti 
a provozovny. 

SStejně tak považuji za zázrak, že se v dnešní společnosti najde tolik lidí, jimž 
nejsou lhostejné problémy druhých a mají chuť jim svou prací, modlitbami či penězi 
pomáhat. A právě takovýchto dobrých lidí je naštěstí kolem našeho sdružení 
neustále dostatek. Vidím je mezi našimi zaměstnanci s postižením i bez něj, mezi 
dobrovolníky, kteří k nám jezdí pomáhat, potkávám se s nimi na setkáních „Klubu 
neratovských andělů“, čtu jejich dopisy a e-maily se slovy podpory, jejich zájem o naši 
činnost vidím na výpisech z našeho bankovního účtu a nechybějí naštěstí ani 
v nv nadacích, firmách a státních institucích.

A právě jim všem – Vám všem – patří náš velký dík za to, že nám podávají 
pomocnou ruku, abychom ji my mohli podávat dál, dospělým i dětem s postižením. 

Jana Němcová,
předsedkyně sdružení
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Pomoc dospělým lidem s postižením
PPro lidi s handicapem provozujeme chráněné bydlení Domov pro 25 osob s lehkým 
a středně těžkým mentálním postižením a chráněné dílny Kuchyň, Kopeček, Naděje 
a Pradlenka, kde více než 55 lidí s postižením našlo práci v kuchyni, řemeslné 
výrobě, prádelenském provozu a úklidových a zahradnických službách. Osoby 
s postižením zaměstnáváme i v našem obchodě a v administrativě. Nově se nám 
podařilo otevřít obchod s výrobky chráněných dílen Kopeček a vyčlenit chráněnou 
šicí dílnu z tkalcovny, s níž byla do té doby spojena, do samostatných prostor.

PPomoc dětem s postižením
V roce 2013 jsme se rozhodli zaměřit i na děti s postižením a založit pro ně malou 
speciální školu. V létě 2013 jsme zahájili přípravné práce a ke konci roku 2013 se 
nám školu pro 12 dětí s postižením a kombinovanými vadami podařilo registrovat. 
Otevřít by se měla v září 2014.

Rozvoj regionu a kulturní akce
VVe spolupráci s místní farností a obcí jsme pokračovali v opravách kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Neratově a opuštěného kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Vrchní Orlici. Pořádali jsme také kulturní a duchovní akce. Z těch tradičních 
můžeme uvést řemeslné jarmarky, poutní slavnosti, Tříkrálovou sbírku, Běh naděje, 
mysliveckou mši a účast v cyklu putovních koncertů. Členové spřáteleného sdružení 
Jiné jeviště nacvičili s obyvateli našeho Domova divadelní představení Romeo+Ju- 
lie=VSL, které pak odehráli v Neratově, Hradci Králové, Praze a Olomouci.

Úspěchy sdružení
Obsadili jsme 2. místo v Ceně veřejnosti ceny sociálních inovací SozialMarie, své 
zastoupení jsme měli mezi tzv. Srdcerváči, propagujícími práci lidí s postižením, dvě 
naše kolegyně byly nominovány na cenu Zaměstnanec roku a náš měsíčník získal 
Cenu čtenářů Rychnovského deníku v soutěži zpravodajů rychnovského okresu.

Projekt vzdělávání
VV prosinci jsme zahájili projekt „Vzdělávání poskytovatelů služeb v chráněném 
režimu a služeb navazujících“ (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00206). Projekt je finan-
cován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Naše činnost
Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 s cílem obnovit vysídlenou a téměř opuštěnou 
horskou ves Neratov na česko-polském pohraničí a poskytnout zde zázemí lidem 
s postižením a opuštěným dětem. 
BBěhem více než 20 let své činnosti sdružení založilo chráněné bydlení pro lidi 
s mentálním postižením a různá chráněná pracoviště pro lidi s mentálním i fyzickým 
handicapem. V Neratově se podařilo opravit zchátralý kostel Nanebevzetí Panny 
Marie i řadu budov, kde našly domov mimo jiné i dvě pěstounské rodiny. 
VV současnosti je sdružení jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, má 
zhruba 80 zaměstnanců, z toho přes 55 s postižením. Neratov má díky činnosti 
sdružení již více než 50 stálých obyvatel včetně mladých rodin. Sdružení usiluje 
o rozvoj Neratova i celého regionu, provozuje proto obchod a rekreační chatu, orga-
nizuje kulturní a duchovní akce, nabízí exkurze v chráněných dílnách a didaktické 
programy pro školy, zázemí pro svatby a jiné rodinné akce, v létě pořádá tábory 
pro děti s postižením a úzce spolupracuje s obcí Bartošovice v Orlických horách.

Naše struktura
Sdružení Neratov je nezávislá, nepolitická a nestátní organizace. Má 26 členů, kteří 
volí členy statutárního orgánu (Rada sdružení) a kontrolního orgánu (Revizní 
komise).
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

VVedoucí středisek sdružení: 
* Klára Kadlecová (chráněné bydlení Domov)
* Veronika Suchárová (chráněná dílna Kuchyň, rekreační Chata Neratov)
* Romana Bukáčková (chráněné dílny Kopeček)
* Marie Malíková (chráněná dílna Naděje, chráněná dílna Pradlenka)
* Vendula Malíková (Neratovský obchod)

Počet zaměstnanců k 31.12.2013: 82 osob, z toho 56 s postižením.
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Srdečně děkujeme všem dárcům, jednotlivcům i firmám, kteří nás v roce 2013 
finančně nebo materiálně podpořili. Velké poděkování patří také členům 

Klubu neratovských andělů!

Naši dlouhodobí podporovatelé:

Další podporovatelé a sponzoři v roce 2013:

Uvádíme zde vybrané údaje 
z účetní závěrky. Kompletní 
účetní závěrka ve složení: 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a příloha k účetní závěrce je 
součástí výroční zprávy, která 
je zveřejněna ve sbírce listin ve- 
dedené příslušným rejstříkovým 
soudem.

Výsledovka roku 2013 (v tis.Kč)

Rozvaha roku 2013 (v tis.Kč)

V roce 2013 jsme oproti 
roku 2012 meziročně 
zvýšili své výnosy o té- 
měř 3 miliony a zisk 
z 0,5 milionu na 1,5 mi- 
lionu korun. Zisk jsme 
využili na úhradu ztrát 
z z minulých let.

Výroční zpráva 2013, 
Sdružení Neratov

Výroční zpráva 2013,
Sdružení NeratovROK 2013 V ČÍSLECH SPONZOŘI A DÁRCI



K našim plánům do budoucna, ať už dlouholetým nebo krátkodobým, 
patří především:

* stále postupně zvyšovat počet pracovních míst pro lidi s postižením i bez něj
* otevřít speciální základní školu pro děti s postižením
* zřídit nové chráněné dílny a rozšířit tak naše služby a zároveň i činnosti,
   které u nás mohou lidé s postižením i bez něj vykonávat
* zlepšovat hospodářské výsledky sdružení
* * rozšířit nabídku lokálních produktů (maso, vejce, zelenina a ovoce, sýry)
* vytvořit podmínky pro pomoc seniorům z Neratova a okolí (pobytová a terénní
   služba)
* vybudovat tzv. multifunkční centrum s jídelnou, pivovarem, ubytovacími 
   kapacitami a prostorem pro rodinné oslavy a další akce
* podílet se na dalších sociálních projektech nejen v našem okolí, ale i na celo-
   republikové úrovni
** pomoci Římskokatolické farnosti Neratov dokončit opravy kostela Nanebevzetí
   Panny Marie instalací nového liturgického vybavení
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Podpořte naši činnost!
* finančním darem na účet č. 79 79 79 79 79 / 2700 (UniCredit Bank)
* materiálním darem (kancelářské, hygienické, úklidové potřeby atd.)
* využitím našich služeb (ubytování, stravování, úklid, praní prádla,
   řemeslné výrobky, kompletační práce, sekání trávy aj.)
* dobrovolnickou prací
* * staňte se členem Klubu neratovských andělů. Více informací a přihlášku 
   najdete na www.neratov.cz

Řekněte o nás také svým přátelům či obchodním partnerům! Kvalitu našich 
služeb garantují i udělené certifikáty: 

Podnikáte? 
UUplatněte odběrem našich výrobků a služeb tzv. náhradní plnění. 
Nabízíme i drobné kompletační a administrativní práce. Pro více informací 
nás kontaktujte na +420 603 558 260 nebo antonin@neratov.cz.

Kontakt:
Sdružení Neratov, o.s.

IČ 46456970, DIČ CZ46456970
Č.ú. 7979797979/2700,  1242345399/0800

Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel.: +420 494 599 157, mail: sdruzeni@neratov.cz

wwwww.neratov.cz
www.kopecek.neratov.cz
www.chataneratov.cz
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