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Vážení přátelé,

před sebou máte výroční zprávu našeho sdružení za rok 2016. Ať už jste našimi dlouhodobými 
podporovateli nebo o horské vesničce jménem Neratov slyšíte poprvé v životě, věříme, že se 
z výroční zprávy dozvíte něco nového o naší kdysi vysídlené a znovu oživené vsi, o našich aktivi-
tách pro děti i dospělé s postižením i o tom, jak se nám celou naši činnost daří finančně zvládat.

Výroční zpráva má být stručným shrnutím všeho, co se v dané organizaci v uplynulém roce 
událo. Nedílnou součást zprávy proto tvoří statistiky a tabulky hospodaření. Tyto věci najdete 
samozřejmě i v naší zprávě. Snažili jsme se ale i o to, aby ve zprávě nechybělo to nejdůležitější, 
kvůli čemu naše sdružení vzniklo a díky čemu může už více než dvě desítky let fungovat – tedy 
lidé. Právě jim patří moje úvodní poděkování. Bez nových obyvatel, pro věc zapálených 
zaměstnanců, pozitivních dobrovolníků, štědrých sponzorů a v neposlední řadě ani bez 
návštěvníků a zákazníků, kteří využívají našich služeb, by Neratov dodnes byl jen pomalu zani-
kající vsí bez komunitního života a jakýchkoli služeb.kající vsí bez komunitního života a jakýchkoli služeb.

V roce 2016 jsme započali už 25. rok naší činnosti. A protože se nám daří s každým rokem 
navyšovat počet lidí s postižením, kterým můžeme pomoci, rozšiřovat spektrum našich služeb 
a aktivit, pořádat rozmanitější akce a přivádět do Neratova nové lidi, je pro nás každým rokem 
těžší to vše přehledně shrnout na omezeném prostoru jedné výroční zprávy. Neberte proto 
prosím tuto štíhlou publikaci jako vyčerpávající popis našeho sdružení, ale raději jako pozvání do 
Neratova – přečtěte si, co všechno vlastně děláme, a pak to k nám přijeďte prožít a budovat spolu 
s námi. Budeme rádi!

Jana Němcová,Jana Němcová,
předsedkyně Sdružení Neratov
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Sdružení Neratov bylo založe- 
no 11. září 1992 jako nezávislé, 
nepolitické a nestátní sdružení 
lidí, kteří si vzali za cíl obnovit 
vysídlenou ves Neratov a vy- 
tvořit zde podmínky pro život 
a práci lidí s postižením či jinak 
znevýhodněných. znevýhodněných. 
K 31. prosinci 2016 mělo 
Sdružení Neratov celkem 154 
zaměstnanců, z toho 114 osob 
s postižením či zdravotně zne- 
výhodněných. 
Sdružení se dále dělí na 
střediska zaměřená na různé 
typy činností (řemesla, pohos-
tinství aj.), každé středisko má 
svého vedoucího. Základnu 
sdružení tvoří 33 členů, kteří ze 
svého středu volí členy výkon-
ného a kontrolního orgánu. 
Sedmičlenný výkonný orgán 
Rada spolku v čele s předsedou 
zajišťuje běžný chod sdružení, 
jmenuje vedoucí jednotlivých 
provozů a dohlíží na řádné 
hospodaření sdružení.
Kontrolní orgán Revizní 
komise je tříčlenný. Na začátku 
roku 2016 proběhly volby do 
obou orgánů, od roku 2016 má 
Sdružení Neratov také nové 
stanovy, které reflektují nut- 
nost změny právní formy z ob- 
čanskéhočanského sdružení na zapsaný 
spolek.

Jsme online:
neratov.cz

kopecek.neratov.cz
chataneratov.cz

zakladniskolaspecialnineratov.cz



stižením nacházejí i v admini- 
strativě a na vedoucích pozi- 
cích. Ti, kdo kvůli svému handi-
capu nemohou do zaměstnání 
docházet či dojíždět, od nás 
dostávají domácí práci. Svým 
zaměstnancům zajišťujeme 
různárůzná školení zaměřená napří- 
klad na finanční gramotnost, 
zvládání stresu či time mana- 
gement.

Pro děti
Další oblast naší činnosti se 
věnuje dětem s handicapem. 
Pro ně jsme založili Základní 
školu speciální Neratov, která 
dětem s kombinovaným posti- 
žením nabízí vzdělání a rozvoj 
základních dovedností – a s tím 
i i šanci na větší soběstačnost 
v dospělosti. V létě pořádáme 
tábory, na které zveme děti 
s postižením i děti zdravé 
a podporujeme tak jejich sez-
namování, spolupráci, porozu- 
mění a přátelství. 
V Neratově se také snažíme 
vytvářet vhodné prostředí pro 
rekreaci rodinných či školních 
kolektivů s dětmi s postižením. 
Služby naší rekreační chaty 
a jídelny často využívají spe- 
ciální školy, kolektivy středisek 
ranérané péče nebo rodiny, v nichž 
vyrůstají děti s postižením.

Obnova Neratova
S pomocí našich handicapo- 
vaných kolegů se nám daří 
naplňovat náš prvotní cíl, jímž 
je obnova plnohodnotného ži- 
vota v Neratově se vším, co 

k němu patří. Z praktic- 
ky opuštěné vsi je dnes 

NeratovNeratov místem, kde se 

s postižením práci v kuchyň- 
ském provozu zajišťujícím stra-
vování pro návštěvníky místní 
rekreační chaty, obyvatele 
chráněného bydlení i naše 
zaměstnance. V Neratovské 
hospodě pracují lidé s posti- 
ženímžením při obsluze hostů, za 
barem i v kuchyni, a rovněž 
v obchůdku smíšeným zbožím 
v Neratově jsou zaměstnáni 
lidé s handicapem. 
Chráněné dílny Kopeček se 
věnují rozvoji lidových řeme- 
sel, handicapovaní tu odlévají 
a glazují keramiku, pletou ko- 
šíky, šijí textilní hračky nebo 
tkají koberečky, nově tu je 
v provozu i tiskařská dílna na 
potiskpotisk reklamních předmětů. 
Další pracovní místa nabízíme 
lidem s postižením v prádelen-
ském provozu, při vnějších 
a vnitřních úklidech, údržbě 
objektů a přístrojů, drobných 
montážních pracích nebo na 
zdravém vzduchu v zahrad-
nickém areálu. 
K našim nejmladším chráně- 
ným pracovištím patří Občer- 
stvení u Neratovských, jež pro-
vozujeme v areálu léčebného 
ústavu v Žamberku a kde han- 
dicapovaní obsluhují, připravu- 
jí výbornou kávu, ale také roz- 

nášejínášejí nákupy 
pacientům 
přímo na 
pokoje. 
Práci 
u nás 
lidé s po-  

Naše sdružení vzniklo s cílem 
obnovit vysídlenou a pomalu 
zanikající ves Neratov, přivést 
do ní život a zároveň tu vytvo- 
řit bezpečné zázemí pro osoby 
s postižením či jinak znevýhod- 
něné. 
TatoTato myšlenka i dnes řídí vše, 
co naše sdružení podniká, ač 
jsme už dávno přerostli přes 
hranice orlickohorské vísky 
Neratov a působíme i v sou- 
sedních Bartošovicích a Žam- 
berku a pomáháme tak handi-
capovanýmcapovaným z Letohradska, 
Orlickoústecka a Rychnovska. 
Nezapomínáme při tom ale 
ani na neratovský kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, jehož 
trosky kdysi byly impulsem pro 
to, abychom se o obnovu Ne- 
ratova a tím i záchranu kostela 
vůbec pokusili.

Lidé s handicapem
LidemLidem s postižením dnes naše 
sdružení nabízí jak ubytování 
v chráněném bydlení Domov 
pro osoby s mentálním posti- 
žením, tak i práci v některé 
z našich chráněných dílen. Pro-
vozujeme dílny s nejrůznějším 
zaměřenímzaměřením tak, aby tu každý 
našel takovou pozici, která 
bude vhodná nejen pro jeho 
zdravotní stav, ale bude také 
vyhovovat jeho záli- 
bám a schop- 
nostem. 
V chráněné 
dílně Kuchyň 
najdou lidé  



obyvatelé nebo turisté mohou 
občerstvit v hospodě, nakoupit 
v obchůdku, ubytovat se v re- 
kreační chatě, pochutnat si na 
čerstvé zelenině přímo ze za- 
hrádky, navštívit koncert nebo 
jinou kulturní akci a třeba si 
běhemběhem dovolené nechat v prá- 
delně vyprat tašku zablácené- 
ho oblečení. Všechny tyto čin- 
nosti jim poskytují právě 
naše chráněné dílny. 
K rozvoji Neratova ne- 
odmyslitelně patří 
také obnova 

budovbudov v čele 
s poutním ko- 
stelem Nane-
bevzetí Panny 
Marie, který se i díky našemu 
sdružení dočkal záchrany z tro- 
sek, dnes má prosklenou 
střechu,střechu, nové liturgické vyba- 
vení a je otevřeným místem 
pro každého, poutníky i tu- 
risty.

Kulturní akce
BěhemBěhem roku navíc nejen v ko- 
stele pořádáme řadu kultur- 
ních a charitativních akcí, kte- 
rými se snažíme zpestřovat 
kulturní život nejen sami sobě 
a dalším obyvatelům Neratova, 

aleale i lidem v celém našem re- 
gionu. K našim největším akcím 
patří Neratovské poutní slav- 
nosti a řemeslné jarmarky, 
podílíme se rovněž na orga-
nizaci mezinárodního divadel-

ního festivalu Menteatrál, jenž 
se koná právě v Neratově. 
Spolu s místní farností se 
věnujeme duchovním akcím, 
například poutním mším v kap- 
ličkách a kostelích v okolí.

Inspirujeme dál
Zkušenosti,Zkušenosti, které jsme během 
bezmála 25 let naší 
činnosti nasbírali, rádi 
sdílíme s dalšími 

organizacemi. 

S v ý mS v ý m i 
poznatky se 
snažíme pozi- 
tivně ovliv- 
ňovatňovat přímo 

i politiku týkající se lidí s posti- 
žením a neziskového sektoru, 
a to například v oblasti sociál-
ního zemědělství.

www.neratov.cz



na ovoce a zeleninu, tak- 
zvaných frusacků.

Rosteme i do okolí
PrvníPrvní narozeniny v roce 2016 
oslavila naše chráněná stře- 
diska v Žamberku, tedy občer- 
stvení a montážní dílna 
v areálu léčebného ústavu 
Žamberk, ke kterým jsme 
v místním opuštěném zahrad-
nictvínictví začali plánovat také za- 
hradnickou dílnu. 
Naše žamberské dílny se 
během svého prvního roku 
pěkně zaběhly, mají stabilní 
a přátelský kolektiv zaměst- 
nanců a neustále stoupá zájem 
o jejich služby. Montážní dílna 
má plnou kapacitu a dokonce 
nabralanabrala i domácí pracovníky. 
Díky úspěchu na dobročinném 
projektu Burza filantropie jsme 
ji navíc v roce 2016 vybavili 
speciálními židlemi a stoly 
s perfektním osvětlením. 
Naše žamberské občerstvení 
si už našlo řadu stálých zákaz- 
níků a během roku 2016 při- 
pravilo a naservírovalo celkem 
4 569 nápojů a 6 490 chlebíč- 
ků, naši zaměstnanci tu zvláda- 
jí i palačinky a obložené bage- 
tyty či housky. Velký zájem mají 
pacienti léčebného ústavu také 
o roznos nákupů z občerstvení 
přímo na pokoje.
Montážím jsme se v roce 
2016 nevěnovali jen v Žamber- 
ku, ale i v Neratově. Naši nera- 
tovští pracovníci během roku 
zvládli smontovat více než 
jeden milion různých zámeč- 
nických součástek.
SkvělouSkvělou práci jako vždy 
odvedli i zaměstnanci našich 

Do stejného objektu jako 
hospoda se přestěhoval také 
náš obchod smíšeným zbožím 
a i jemu se v nových prostorách 
daří velmi dobře.
OO další činnost se rozrostly 
i naše chráněné dílny Kopeček 
– ke keramické, tkalcovské, šicí 
a košíkářské dílně přibyla dílna 
tiskařská. V ní se zatím věnuje- 
me potisku propisek pro firmy, 
obce a další subjekty, do bu- 
doucnadoucna se chceme pustit i do 
potisku dalších propagačních 
předmětů. 
V roce 2016 navíc Kopeček 
oslavil kulatých deset let své 
existence, neboť poprvé se je- 
ho dveře otevřely v prosinci 
roku 2006. K deseti letům si 
Kopeček kromě oslavy nadělil 
i zbrusu nový zvon Magdaléna, 
jejžjejž pan zvonař odlil přímo 
před návštěvníky místního 
řemeslného jarmarku. 

Sortiment Kopečku 
v roce 2016 rozšířil 
například originální 
adventní kalendář 
v podobě kapsáře, 

který jsme šili 
pro neratov- 
skouskou kavár- 
nu Café 
Neratov,  
a také 
zakáz-  
ka na 
šití 
ekoloekolo- 
gických 
sáčků 

Rok 2016 přinesl našemu sdru- 
žení řadu úspěchů, novinek 
a také dalších plánů do bu- 
doucna. Tím největším úspě- 
chem bylo bezesporu navýšení 
počtu pracovních míst pro lidi 
s postižením o 46 % oproti 
rokuroku 2015. V lednu jsme do 
roku 2016 vstupovali s celkem 
105 zaměstnanci, z nichž 
78 tvořili lidé s postižením. Na 
konci prosince jsme měli už 
154 zaměstnanců, mezi nimiž 
pracovalo 114 handicapova- 
ných.ných.

Novinky v dílnách
Největší podíl na tomto růstu 
mělo otevření nově rekon-
struované Neratovské hospo- 
dy. Její interiér navrhl architekt 
Radek Podorský tak, aby se do 
ní bez problémů vešel větší 
zájezd nebo rodinná oslava. 
HospodaHospoda během roku 2016 
prošla několika „zatěžkávacími 
zkouškami“ v podobě oslav 
křtin, náporu návštěvníků bě- 
hem poutních slavností nebo 
třeba husími svatomartinskými 
hody – a její tým všechny tyto 
výzvy s přehledem zvládl.výzvy s přehledem zvládl.



škola pro dopravu nových žáků 
nutně potřebovala. Pedagogo- 
vé školy nám v létě opět po- 
mohli s organizací dvou táborů 
pro děti. Jejich dobrá pověst se 
už rozkřikla tak, že oba turnusy 
byly obsazené už v květnu.

Návrat Panny MarieNávrat Panny Marie
VV roce 2016 opět o něco po- 
kročily práce na opravě nera- 
tovského kostela – v létě se do 
jeho presbytáře po více než še- 
desáti letech vrátila Panna Ma- 
ria Nanebevzatá, respektive její 
znázornění ve výtvarném díle 
z z kovu a vitráží podle návrhu 
Dr. Karla Rechlíka. Připravili 
jsme také projekt na obnovu 
a zpřístupnění kostelních věží, 
díky němuž by se na ně měly 
navrátit původní barokní báně. 
Do interiéru kostela přibyly 
obětní svíčky, o které je mezi 

poutníky velký 
zájem. V září 
jsme si pak 
připomněli 
význam- 
néné

Domova chuť pomáhat dalším 
lidem, a tak se v roce 2016 za- 
pojili do organizace řady akcí 
v Neratově a skrze projekt 
„Adopce na dálku“ přispívali na 
studium čtyřem chudým indic- 
kým dětem.
ProPro obyvatele Domova i pro 
všechny návštěvníky jsme kon- 
cem roku 2016 opravili a mo- 
dernizovali naše sportovní hřiš- 
tě, z něhož se pak v mrazivých 
dnech stalo skvělé kluziště.

Nová školní třída
RadostRadost nám dělala i naše Zá- 
kladní škola speciální Neratov, 
která se v září 2016 rozrostla 
o další třídu a nyní tak nabízí 
vzdělání a zázemí ve 3 třídách 
pro až 18 dětí. Pro své žáčky 
škola zajišťovala třeba canis-
terapieterapie a hipoterapie a připra- 
vovala i společné akce se zdra- 
vými dětmi – a to ve spolupráci 
se školou a školkou Erudio ze 
Žamberka a s Masarykovou 

základní školou a ma- 
teřskou školou Kun- 
vald.vald. Právě s tou se 
děti z naší školy 
vypravily na vý- 
měnný pobyt 
do Německa, 

který 
si
moc 
užily 
a kde se 
o ně starší 
zdravé děti 
z kunvald- 

ské školy krásně staraly. 
DíkyDíky podpoře Konta 
Bariéry jsme darem do- 
stali nové auto, které 

dalších dílen – Kuchyň před 
Vánoci napekla neuvěřitelných 
1094 máslových vánoček, v za- 
hradnictví se přes léto začali 
více věnovat pěstování bylinek 
a na konci roku vyráběli krásné 
adventní věnce, úklidová dílna 
sese zase starala o vzornou čis- 
totu celkem deseti rekreačních 
objektů v Neratově a okolí.

Co se u nás dělo
O zajímavé akce a aktivity 
nebyla nouze ani v našem 
chráněném bydlení Domov. 
Jeho obyvatelé se během roku 
věnovali hraní divadla a sklá- 
dání hudby – pro divadelní fes- 
tival Menteatrál nacvičili hned 
několikněkolik komorních vystoupení 
a spolu se svými přáteli ze 
spolku Jiné jeviště založili 
skupinu s názvem Mentallica, 
se kterou si pak zahráli nejen 
v Neratově, ale také v Hradci 
Králové a dokonce i v Praze! 
K dalším akcím Domova patřil 
poznávací výlet do Polska pod 
vedením naší kolegyně 

Marzeny, ples

v v 
indickém 
duchu, 
cyklopouť 

do Králík nebo sportovní den 
s ukázkami hasičské práce 
a canisterapie. Navzdory své- 
mumu handicapu mají obyvatelé 



Společně po nové cestě
JednímJedním z projektů, do nějž se 
zapojujeme a který nám dělá 
radost, je projekt Společně po 
nové cestě. Jeho hlavním no- 
sitelem je obec Bartošovice. 
Cílem projektu je zachránit, 
opravit a veřejnosti otevřít 
krásnékrásné kostely v Bartošovicích 
a na Vrchní Orlici nedaleko 
Neratova. V roce 2016 po le- 
tech příprav a shánění financí 
konečně začaly práce na opra- 
vě bartošovického kostela 
a chystají se i práce na Vrchní 
Orlici. Více na:Orlici. Více na:
 www.ponoveceste.cz

Školíme handicapované
OdOd 1. září realizujeme projekt 
s názvem Finanční stabilita, 
zodpovědné vztahy a život bez 
závislosti pro OZP, který je 
spolufinancován z Evropské- 
ho sociálního fondu z operač- 
ního programu Zaměstnanost 
a a ze státního rozpočtu České 
republiky. Cílem projektu je 
pomoci lidem s postižením 
a různými školeními a work-
shopy posilovat jejich finanční 
gramotnost, sociální doved-
nosti a odolnost proti závis- 
lostem. Projekt probíhá až do 
srpna roku 2019, více na:
www.neratov.cz

Ceny pro Neratov
KrásnéKrásné ocenění za svou celo- 
životní pomoc lidem na okraji 
společnosti obdržel neratov- 
ský farář a člen naší správní 
rady Josef Suchár – Nadace 
České spořitelny ho ocenila 
Cenou Floccus pro jednot-
livce.livce. Ocenění se dostalo také 
festivalu Menteatrál, v ceně 
Pocta za alternativní umění 
byl označen za nejlepší pro-
ducentský počin roku. Čestné 
uznání pak jeho zakladateli 
Janu Čtvrtníkovi udělil Králo- 
véhradecký kraj v Ceně za 
přínos v sociálních službách.

jubileum – náš neratovský farář 
a iniciátor obnovy Neratova 
Josef Suchár oslavil 30 let 
kněžské služby. Mezi dárky ne- 
chyběl ani dort ve tvaru nera-
tovského kostela.

Kulturní dění
Z nejzajímavějších akcí, které 
se nám v roce 2016 podařilo 
uspořádat, jmenujme koncert 
Česko-německého swingového 
orchestru, pásmo irských balad 
Věry Kláskové a Ondřeje Poura 
nebo tradiční tříkrálový kon- 
certcert s Rybovou Českou mší vá- 
noční. Velký úspěch měl už tře- 
tí ročník divadelního festivalu 
Menteatrál, pro nějž v Nerato- 
vě vyrostla divadelní scéna 
z dřevěných latí podle návrhu 
studia H3T. 
Vydařené byly i srpnové Ne- 
ratovské poutní slavnosti, na 
nichž jsme nabídli koncerty 
Spirituál Kvintetu, Filharmonie 
Hradec Králové nebo Oborohu.

Neratov- 
ská pobočka Salesiánského 
hnutí mládeže zase v zimě us- 
pořádala netradiční Neratov- 
ský běhatlon, aby v místních 
podpořila sportovního ducha.

S radostí jsme se v roce 2016 
zapojili i do několika do- 
bročinných projektů jiných 
organizací. Stálicí je v Ne- 
ratově charitativní Běh na- 
děje na podporu léčby 
rakoviny, koncertem a orga- 
nizacínizací koledníků jsme pod- 
pořili Tříkrálovou sbírku 
Charity ČR, opět jsme 
byli součástí cyklu putov- 
ních koncertů Advent mezi 
horami a naši kolegové se 
jako dobrovolníci zapo- 
jilijili do organizace Ná- 
rodní potravinové sbírky na 
pomoc potřebným z naše- 
ho regionu, na kterou mezi 
sebou dokonce uspořádali i fi- 
nanční sbírku.
Potěšilo nás také to, že už 
v Neratově na pořádání akcí 
nejsme sami. Kavárna Café Ne- 
ratov oslavila první narozeniny 
a ke svým filmovým večerům 
přidala také organizaci před- 
nášek a cestopisných vyprávění.



Dlouhodobé plány 
do roku 2022

-- vytvoření denního stacio- 
náře a sociálně terapeutických 
dílen, které by sloužily nejen 
absolventům naší Základní 
školy speciální Neratov 
a umožnily nám pomoci lidem 
s těžší formou handicapu
-- rekonstrukce tzv. Šarika, 
tedy budovy u autobusové 
zastávky, která je dlouhodobě 
v nevyhovujícím stavu
-- vybudování tzv. multifunk- 
čního domu, kde by vznikla na- 
příklad společná jídelna s větší 
kapacitou a další prostory pro 
ubytování zaměstnanců 
-- vybudování odpovídajícího 
technického zázemí pro provoz 
a údržbu našich středisek
- dokončení rekonstrukce 
sídla řemeslných chráněných 
dílen Kopeček v sousedních 
Bartošovicích
-- rozšíření tzv. poutního do- 
mu, který nabízí zázemí poutní- 
kům a návštěvníkům Neratova
- zřízení křížové cesty v lese 
za kostelem
-- vytvoření a otevření infor- 
mačního centra pro návštěv- 
níky Neratova
- obnovení lávky přes Divo- 
kou Orlici, spojující Neratov 
s Polskem
-- modernizace čističky od- 
padních vod v Neratově
- vybudování rybníku v Ne- 
ratově
-- vyřešení neuspokojivého 
stavu přístupových komunikací 
do Neratova včetně komunika- 
cí vedoucích Neratovem a ke 
kostelu

nání získali handicapovaní 
obyvatelé Králík a okolí, kteří 
za prací nemohou dojíždět do 
Neratova
- rozvoj dovedností našich 
vedoucích pracovníků v oblasti 
psychologie a řízení lidí
-- modernizace webových 
stránek sdružení
-- oslava 25. výročí založení 
našeho sdružení a setkání 
s podporovateli, sponzory, za- 
kládajícími členy a dalšími oso- 
bami, které se zasadily o vznik 
a rozvoj Sdružení Neratov
-- úspěšné dokončení zapo- 
čatých či dlouhodobě rozpra-
covaných projektů
- navazování a prohlubování 
spolupráce s firmami v regionu 
a dalšími spřátelenými podniky
- zahájení další fáze oprav 
kostela Nanebevzetí Panny Ma- 
rie v Neratově, konkrétně 
oprav kostelních věží
- modernizace sjezdovky 

v Neratově

Pro další týdny, měsíce a roky 
jsme si vytyčili zejména tyto 
plány:

Plány pro rok 2017
-- vytvoření nových pracov- 
ních míst pro osoby s handi-
capem, a to vybudováním za- 
hradnické chráněné dílny na 
místě nepoužívaného zahrad-
nictví v areálu léčebného ústa- 
vu Albertinum v Žamberku
- vybudování malého eko-
logického hospodářství s cho- 
vem hospodářských zvířat 
v Neratově tak, aby se se zvířa- 
ty mohli seznámit návštěvníci 
Neratova (zejména děti) a aby 
o zvířata v rámci svého zaměst- 
nání pečovali lidé s postiženímnání pečovali lidé s postižením
- rozšíření oblasti naší čin- 
nosti a otevření nové montážní 
chráněné dílny v Králíkách, kde 
by zaměst- 
 





Srdečně děkujeme všem, kdo nás (nejen) v roce 2016 podpořili finančním či materiálním darem 
nebo dobrovolnickou pomocí a šířením myšlenky našeho sdružení. Bez podporovatelů, pomocníků 
a sponzorů bychom v naší pomoci dospělým a dětem s postižením nemohli postupovat tak rychle 
a nabízet domov, práci či vzdělání tolika handicapovaným lidem. Speciální poděkování patří členům 
našeho Klubu neratovských andělů a také všem, kdo se zapojili do sbírky vánočních dárků pro 
obyvatele našeho chráněného bydlení.
Našimi hlavními sponzory a partnery v roce 2016 byli:

Za spolupráci děkujeme Římskokatolické farnosti Neratov a SHM Klubu Neratov. 
Děkujeme také dobrovolníkům ze společností Česká spořitelna, ČEZ, ČSOB, Škoda Auto, z Oblastní 
charity Hradec Králové, ZŠ Herčíkova Brno, z mezinárodního workcampu, Matthewovi z USA 
a dalším dobrovolníkům, celkem asi dvěma stům lidí, kteří nám v roce 2016 pomohli.
NašeNaše velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR, které podpořilo náš projekt „Neratov 
jako centrum integrace“ a má tak velkou zásluhu na navyšování počtu našich pracovních míst pro 
osoby s postižením a na znovuzačlenění handicapovaných lidí zpět do společnosti.
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