
Sdružení Neratov

Kopeček – Statek v Bartošovicích v Orlických horách

8 072792,00
7 040 513,00

Hlavním cílem projektu je provedení rekonstrukce bývalého hospodář-
ského statku v Bartošovicích v Orlických horách, jež povede k vytvoře-
ní zázemí pro vznik chráněných dílen. V rámci tohoto projektu budou 
připraveny prostory hlavní budovy statku k vytvoření zázemí pro vznik 
chráněných dílen. V rámci tohoto projektu budou připraveny prostory 
hlavní budovy statku tak, aby v nich po dokončení rekonstrukce mohl 
začít provoz keramické dílny a tkalcovské dílny. Tyto budou sloužit jako 
pracoviště pro osm klientů Sdružení neratov, kteří zde budou pracovat 
na poloviční úvazek. Je nutností jejich odborné vedení a průběžný do-
zor, pro tyto potřeby bude v dílnách zaměstnáno 1,5 asistenta. Jedna 
větší místnost bude určena ke skladování a třídění oděvů z charitativ-
ních sbírek (částečný zdroj materiálu pro tkalcovskou dílnu), ale počítá 
se i s jejím využitím jako místnosti pro drobná společná setkání, výsta-
vy či besídky pro děti, což bude mít pozitivní vliv jednak na začleňová-
ní klientů do života obce, ale bude také přispívat k sociálnímu rozvoji 
obce. V prvním podlaží objektu vznikne byt správce statku, který bude 
současně jedním z asistentů. Správce bude zajišťovat plynulý chod 
vzniklého zařízení. Podkrovní místnost bude využívána jako výtvarný 
ateliér včetně rukodělné dílny pro volnočasové aktivity nejen klientů. 
Vzniklé zázemí bude sloužit také zájemcům z řad veřejnosti, plánuje 
se otevření kroužků pro místní děti, děti z pěstounských rodin či děti 
z okolí jako posilování prevence kriminality a rozvoj partnerství v obci. 
Takové aktivity v místě chybí, neboť místní škola byla kvůli podlimitní-
mu stavu dětí zavřena. Zaměstnanci těchto dílen (klienti sdružení a asi-
stenti) sem budou sváženi mikrobusem z Neratova. Celkově lze tento 
projekt hodnotit ve vší komplexnosti jako velmi prospěšný a v široké 
míře směřující k integraci mentálně postižených lidí do společnosti 
a rovněž utužující spolupráce veřejné a neziskové sféry
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