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Český západ, o.p.s.
Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim
Karlovarský kraj

tel.: +420 353 391 132
gsm: +420 724 732 247 (výkonná ředitelka)
gsm: +420 602 663 513 (mluvčí sdružení)
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REGISTRACE: Český západ o.s. se na základě zákona č. 68/2013 Sb. transformoval na obecně prospěšnou 
společnost Český západ, o.p.s. Tato změna byla dne 31. 12. 2013 zapsána do rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeného Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou O 312, a nabyla tak právní moci. 
Veškerá práva a povinnosti vůči jiným subjektům zůstávají zachovány v dosavadní podobě a změnou právní 
formy jsou nedotčeny. 

Areál komunitního centra Českého západu před rekonstrukcí

Dětské hřiště před panelovým domem v Dobré Vodě

Jeden z řady článků informující o práci Českého západu

Dobrá Voda
Nová Farma



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 
Vážení a milí přátelé, 

rok 2013 byl dvanáctým rokem činnosti Českého západu v sociálně 
vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. I tento 
rok byl pro naše klienty i naši organizaci nabitý událostmi a přinesl mnoho 
novinek a změn. 

Na následujících stránkách této zprávy se s Vámi podělíme o to nejdůležitější 
a nejzajímavější z naší činnosti. Tím jsou určitě naše projekty, některé z nich 

nové, jiné již tradiční. Další kapitoly se týkají sociálních služeb, které poskytujeme. Jsou to sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Velký prostor jsme věnovali také komunitní práci a oblasti 
zaměstnávání. 

Věděli jste, že jsme v roce 2013 Že 40 žen a mužů díky nám 
absolvovalo motivační a rekvalifikační kurzy a 29 získalo s naší pomocí postupně během roku práci? A to není 
zdaleka všechno. Společně jsme vypracovali strategický plán naší činnosti na období 2013–2016 a dokončili 
práci na etickém kodexu pracovníka Českého západu. 

V roce plném protiromských pochodů a nenávistných akcí a kampaní jsme nezůstávali stranou dění. Připojili jsme 
se například k organizacím, které aktivně podpořili srpnový občanský protest proti rasistické demonstraci 
a pochodu v Plzni, zapojili jsme se do kampaně My pracujeme, která se snaží bourat předsudky vůči Romům, nebo 
jsme pravidelně prostřednictvím tiskových zpráv informovali veřejnost o našich aktivitách a snažili se tak měnit 
veřejné mínění. Účastnili jsme se také řady seminářů a akcí, na kterých jsme prezentovali naši činnost, principy 
naší práce a diskutovali s účastníky. Mnoho zájemců o exkurzi, stáž či výzkum za námi přijelo přímo do Dobré 
Vody.

Od léta jsme se postupně připravovali na náročnou rekonstrukci našeho sídla – komunitního centra Českého 
západu, která bude probíhat „za pochodu“. Stavební práce byly nakonec zahájeny se zpožděním až na jaře roku 
2014. Naši zaměstnanci se přestěhovali do stavebních buněk. Přestěhovala se také textilní dílna z Dobré Vody do 
Teplé. V polovině prosince jsme úspěšně prošli inspekcí Karlovarského kraje, která se zaměřila na jednu ze 
sociálních služeb, kterou poskytujeme rodinám. Na základě nového občanského zákoníku jsme k 31. prosinci 
2013 změnili naši právní subjektivitu a z občanského sdružení jsme se transformovali v obecně prospěšnou 
společnost. Zároveň jsme lehce upravili naše logo a adresu našeho sídla, které dostalo nové popisné číslo. 

Naši činnost jsme financovali z prostředků Evropské unie, z veřejných financí ČR a Karlovarského kraje, z grantů 
nadací a nadačních fondů, z firemních i soukromých darů, z prodeje našich výrobků či z výtěžku benefičního plesu 
pro naše příznivce, který jsme organizovali v dubnu v Plzni. Rádi bychom poděkovali za podporu všem našim 
donátorům a drobným dárcům, a ostatním partnerům, bez kterých by naše práce byla nemyslitelná. Zvláště pak 
bratrům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří organizaci stojí nablízku od samého počátku její činnosti. 
Velké poděkování patří také správní radě, členům valné hromady, která zanikla transformací občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost,  všem našim dobrovolníkům, našim pracovníkům i našim klientům, 
kteří využívají naše služby a aktivně pracují na tom, aby se jejich situace změnila k lepšímu a v budoucnu naše 
služby nemuseli využívat.

V roce 2014 nás čeká mnoho práce a nové výzvy. Budeme rádi, když nám budete stát na blízku i nadále. Těšíme se 
na setkávání s Vámi. Děkujeme Vám za Vaši podporu a přejeme Vám vše dobré!

Mgr. Eva Halbrštátová
výkonná ředitelka 

 měli 242 klientů, kteří využívali sociální služby? 
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Praha

Karlovy Vary

Teplá
Toužim

Plzeň

Sídlo Českého západu v Dobré Vodě
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O NÁS 
Působíme v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde lidem 
prostřednictvím sociálních služeb pomáháme řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Rodiny s dětmi podporujeme v tom, aby děti úspěšně zvládaly 
školní docházku.

Prostřednictvím komunitní práce oživujeme dění v místech, kde působíme. Snažíme se motivovat lidi 
k zapojování se do veřejného života, například skrze kulturní a společenské akce nebo péči o místo, kde žijí. 
V Teplé provozujeme vlastní textilní dílnu, kde pracují dlouhodobě nezaměstnané ženy.

POSLÁNÍ 
Posláním obecně prospěšné společnosti Český západ je 
zmírňovat sociální vyloučení na území Toužimska a Tepelska 
a zvyšovat schopnost obyvatel žijících v těchto lokalitách 
uspět ve většinové společnosti. Český západ prakticky 
přispívá k zmírňování projevů rasové nesnášenlivosti.

Zaměstnanci Českého západu respektují křesťanské hodnoty, 
které stály u vzniku organizace, podporují duchovní rozvoj 
členů komunity v místech působení Českého západu a věří 
v krásu a důstojnost každého člověka. Jsou si vědomi, že jejich 
práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou 
komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Český 
západ chce svým klientům umožnit, aby si problémy řešili 
svépomocí. 

ČESKÝ ZÁPAD SVÉHO POSLÁNÍ DOSAHUJE: 

<poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., a to zejména poskytováním sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních 
programů,

<posilováním sebevědomí sociálně vyloučených občanů 
a podporou při objevování jejich jedinečnosti, vlastních 
zdrojů a možností pro další rozvoj,

<pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů,
<nabídkou základního pracovního poradenství, případně 

pomocí s uplatněním na pracovním trhu,
<organizováním volnočasových aktivit, podporou rodin při 

vzdělávání dětí, prevencí sociálně patologických jevů,
<zapojováním sociálně vyloučených občanů do řešení 

problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni,
<zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanského soužití 

apod.),
<překonáváním komunikačních bariér mezi našimi klienty 

a zástupci veřejnoprávních institucí.Lokality působnosti Českého západu
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ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE VE VZTAHU KE KLIENTŮM
<Zaměstnanec respektuje každého člověka a jeho rozhodnutí, přistupuje ke všem bez předsudků a nečiní 

mezi nimi rozdíly.
<Zaměstnanec bere v úvahu osobnost a životní situaci klienta.
<Zaměstnanec se snaží klienta zplnomocňovat 

k samostatnému způsobu života a podporovat jeho 
začleňování do společnosti.

<Zaměstnanec podává klientům pouze pravdivé a ověřené 
informace a s veškerými informacemi získanými od 
klientů nakládá podle stanovených pravidel.

<Zaměstnanec zabraňuje zvýhodňování některých klientů 
a zneužívání nabízených služeb. 

<Zaměstnanec jedná s klientem profesionálním způsobem, 
vyhýbá se jakékoliv manipulaci a zneužití svých 
pravomocí.

<Zaměstnanec odmítá nabízené služby či dary, pokud je 
zřejmé, že nejde jen o projev běžné společenské 
pozornosti, ale o úmysl získání výhody či prospěchu na 
jedné či druhé straně.

<Zaměstnanec nepodporuje klienta v negativních projevech 
chování.

Společná zábava na prolejzačkách
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Každoroční údržba rumpálu nad studnou v Dobré Vodě

Podporujeme naše klienty v aktivním trávení volného času

Rybičky – to je pestrý program pro holky i kluky



HISTORIE ORGANIZACE

Vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, kteří několika mužům z Dobré Vody nabídli 
pracovní uplatnění při výstavbě kláštera. Na základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení 

Český západ, které bratři trapisté dodnes duchovně, 
materiálně i finančně podporují. 

Český západ se z počátku věnoval jen oblasti zaměstnávání 
a teprve později začal nabízet volnočasové a vzdělávací 
programy zaměřené na ženy a děti. V roce 2003 se začala 
v aktivitách Českého západu uplatňovat metoda komunitní 
práce. Od roku 2007 začala organizace své působení 
postupně rozšiřovat do nových lokalit na Toužimsku 
a Tepelsku. Na konci roku 2013 se sdružení transformovalo 
v obecně prospěšnou společnost. 

SPRÁVNÍ RADA 
nBc. Ladislav Lego 
nJán Dunček 
nMgr. Jana Kosová
n Ing. Václav Maršík, Ph.D.
nDom Samuel (Yves Lauras)
nOtec Josef (Marek Kučera)

DOZORČÍ RADA
nMgr. Jan Lego, Ph.D. 
nMgr. Ing. Lenka Kuřátková
nOtec Jiří (Jiří Kuba)

PATRONI ORGANIZACE
nDoc. PhDr. Zuzana Havrdová, Csc., vedoucí katedry 

řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 
organizacích UK FHS v Praze

nMons. František Radkovský, biskup plzeňský 
nPhDr. Jiřina Šiklová, Csc., socioložka      

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.                                   PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Mons. František Radkovský               (foto: Karel Cudlín) 

 

Tým Českého západu (3. zleva nahoře lektor Petr Vrzáček)
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Okolí Dobré Vody vybízí k procházkám a hrám venku

Vznik organizace iniciovali bratři trapisté z kláštera 
v Novém Dvoře



PRACOVNÍ TÝM

<
Asistentka pro práci s dětmi – Školička,
Odpolední klub 

Jasleen Mary Gnanamicheal

<
SAS*– vedoucí služby

Martina Doubková, DiS.

<
SAS* – asistentka pro práci s dětmi, 
vedoucí tanečního kroužku

Klára Berkyová 

<
Projektová manažerka a fundraiserka 
(od 10/2013 na MD) 

Mgr. Madla Čechová

<
Komunitní a terénní sociální pracovnice 

Anna Dunčeková

<
Vedoucí pracovní skupiny mužů, zodpovídá 
za technické zázemí komunitního centra

Ján Dunček

<Zdeňka Bláhová
Administrativní pracovnice (do 12/2013)

<
Pracovnice pro vztahy s veřejností (P.R.), 
mluvčí 

Mgr. Eva Haunerová

<
Terénní programy – terénní sociální 
pracovnice 

Bc. Anna Juráčková, DiS.

<
Metodička komunitní práce 
(od 06/2013 na MD)

Mgr. Jana Kosová

<
Asistentka zaměstnávání, 
mistrová šicí dílny 

Helena Kožená

<
Terénní sociální pracovnice 
– SAS*, TP (od 11/2013)

Mgr. Monika Křemenová

<
Administrativní pracovnice

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková

<
Projektová manažerka projektu „Návrat 
do práce“

Jana Nyergesová

<
Projektový manažer – terénní sociální 
pracovník (od 01/2013)

Bc. Tomáš Mrázek 

<
SAS* – asistentka pro práci s dětmi, 
Školička

Kamila Semrádová 

<
           Marta Schneiderwinklová 
Projektová manažerka a fundraiserka 
(od 10/2013)

BA (Hons) 

<
Koordinátorka zaměstnávání

Mgr. Kamila Součková

<
Výkonná ředitelka 

Mgr. Eva Halbrštátová

<
Asistent zaměstnávání, 
pracovník v terénních programech

Tomáš Kolena

 7

<
Asistentka zaměstnávání 

<Kateřina Oláhová
Šička (společensky účelné místo přes ÚP) 

Tereza Oláhová 

Vysvětlivky: 
* SAS – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

<
Pomocná asistentka pro práci s dětmi 
(04/2013–03/2014)

Barbora Oláhová



NAŠE PROJEKTY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Cílem těchto služeb je zlepšení života obyvatel sociálně vyloučených lokalit v naší působnosti. Jedná se o dvě 
sociální služby, které v roce 2013 podpořilo MPSV ČR, Karlovarský kraj, bratři trapisté a další drobní dárci.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS) 
Tyto služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (doprovázení na úřady, řešení dluhových situací, vyplňování formulářů). SAS 
poskytujeme pouze klientům v Dobré Vodě. 

TERÉNNÍ PROGRAMY (TP)
TP jsou zaměřeny na klienty ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová 
Farma, Služetín, Poutnov, Horní Poutnov, Pěkovice, Hoštěc, Křepkovice a Mrázov), kde mají lidé omezený 
přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a zdravotní péči. Naše služby využívají i klienti 
z měst Toužim a Teplá. Více informací v samostatné části Terénní programy.

ČESKÝ ZÁPAD SE VZDĚLÁVÁ (2011–2013, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00244)
Cílem projektu je zajistit další profesní vzdělávání pracovníkům Českého západu. V rámci projektu probíhaly 

také výměnné stáže v partnerských zařízeních o.s. Kotec. 

MÍSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ ČESKÉHO ZÁPADU 
(2011–2014, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00230)
Cílem projektu je zlepšit dostupnost sociální služby terénního 
poradenství do všech sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku 
a Toužimsku a pomáhat lidem řešit jejich nepříznivé životní 
situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení 
a kontaktu s majoritou. 

NÁVRAT DO PRÁCE – NÁVRAT DO SPOLEČNOSTI 1 
(2011–2013, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00257)
Cílem projektu je odstranit bariéry vstupu na trh práce 
příslušníkům sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku 
a Toužimsku a zajistit jejich vstup a udržení na trhu práce. 
V rámci projektu probíhaly motivační a rekvalifikační kurzy, 
pracovní a personální poradenství a bylo vytvořeno sedm 
pracovní míst. 

NÁVRAT DO PRÁCE – NÁVRAT DO SPOLEČNOSTI 2 
(2013–2015, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00300)
Projekt probíhá v letech 2013–2015 a svým obsahem 
navazuje na předchozí stejnojmenný projekt. Přenáší již 
odzkoušenou dobrou praxi do nových lokalit na Tepelsku 
a Toužimsku a umožňuje zájemcům účastnit se motivačních 
a aktivizačních kurzů, rekvalifikací či získat podporované 
pracovní místo. V rámci projektu jsme v roce 2013 zaměstnali 
12 klientů.
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Sociálně aktivizační služby podporují rodiny s dětmi

Nová Farma – jedna z lokalit, kde působíme díky projektu 
Místní a profesní rozvoj Českého západu



MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU – METODA KOMUNITNÍ PRÁCE
(2012–2013, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00323)
Cílem projektu je šířit metodu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách skrze nabídku 
akreditovaného vzdělávacího kurzu. V rámci projektu vznikl kurz pro sociální pracovníky a v březnu 2013 vyšla 
v tištěné podobě metodika komunitní práce s názvem Mít život ve svých rukou. V elektronické podobě je 
k dispozici na www.cesky-zapad.cz.

Projekty Český západ se vzdělává, Místní a profesní 
rozvoj Českého západu, Návrat do práce – návrat do 
společnosti 1 a 2 a Mít život ve svých rukou – metoda 
komunitní práce podpořil Evropský sociální fond, 
Evropská unie, Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost – 

.

POJEĎME TŘEBA NA VÝLET 4 
Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeži v sociálně 
vyloučené lokalitě Dobrá Voda pravidelné volnočasové aktivity, 
které jim připraví podobné podmínky pro trávení volného času 
jako mají jejich vrstevníci žijící mimo vyloučenou lokalitu. 
Projekt byl realizován za finanční podpory Karlovarského kraje 
a MŠMT. 

NA VLASTNÍ NOHY 
Projekt navazuje na dlouholetou tradici komunitní práce 
v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a usiluje o to, aby 
obyvatelé postupně přebírali zodpovědnost za správu místa, ve 
kterém žijí. Projekt podporuje fungování domovního výboru 
panelového domu, setkávání osadního výboru, veřejné 
dobrovolné brigády Společně v Dobré Vodě (více v kapitole 
Komunitní práce) a další akce, které mají podpořit sousedské 
setkávání, jako jsou například oslava Evropského svátku 
sousedů nebo předvánoční Putování k živému Betlému. 

V roce 2013 se projekt rozšířil na Novou Farmu, tzn. do jedné 
z dalších sociálně vyloučených lokalit, kde Český západ 
působí. Projekt byl podpořen Úřadem vlády ČR, sekcí pro 
lidská práva v rámci programu Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce.

www.esfcr.cz
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Děvčata a chlapci z Dobré Vody na několikadenním výletu
v Krušných horách

Rozšiřování dětského hřiště v rámci projektu Na vlastní nohy

Metodika komunitní práce Mít život ve svých rukou



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Cílem této služby, kterou Český západ nabízel v roce 2013 pouze v Dobré Vodě, je podpořit děti, aby úspěšně 
zvládaly vstup do MŠ a ZŠ a poté pokračovaly v dalším studiu, a rodiče, aby dokázali tímto procesem své děti 
úspěšně provést. V roce 2013 tyto služby využívalo 73 osob. 

V rámci našich programů se snažíme u klientů podporovat 
rozvoj jejich kompetencí. Kompetence jsou kombinací 
schopností, znalostí, dovedností a postojů potřebných 
k osobnímu naplnění i rozvoji, aktivnímu občanství, dobrému 
soužití v obci, sociálnímu začlenění i k uplatnění v pracovním 
životě.  

NAŠE AKTIVITY, KTERÉ NABÍZÍME DĚTEM, MLÁDEŽI 
A RODINÁM:

<Přispívají ke stmelování rodin a upevňují sousedské vztahy.
<Slouží jako prevence sociálně nežádoucích jevů (šikana, 

záškoláctví, experimentování s drogami, drobná 
kriminalita, zadlužování, gambling).

<Rozšiřují sociální a komunikační dovednosti.
<Vedou k respektování všeobecně uznávaných zásad 

chování a dodržování pravidel.
<Učí plánování a organizování.
<Přispívají k rozvoji samostatnosti.
<Učí spolupráci a týmové práci.
<Učí rozpoznávat problémy a společně hledat jejich řešení.
<Motivují k objevování, poznávání a dalšímu vzdělávání.
<Rozvíjejí tvořivost, talent.
<Podporují společné slavení svátků a udržování 

tradic.
<Podporují pohyb a zdravý životní styl.
<Vedou k poznávání nových míst, lidí i aktivit.
<Podporují aktivní přístup a smysl pro iniciativu 

a podnikavost.
<Vedou k respektování odlišných hodnot, názorů a postojů 

druhých lidí.
<Podporují společenskou odpovědnost v oblasti životního 

prostředí.
<Učí využívat digitální technologie.
<Rozvíjejí jazykové dovednosti.
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Hudební dílna Potichounku seznamuje děti se světem hudby

Oblíbené tvořivé dílny rozvíjejí tvořivost u dětí i dospělých

Při našich aktivitách učíme děti spolupracovat.



Přehled aktivit SAS

ŠKOLIČKA je alternativa k mateřské školce, prvky pedagogiky Marie Montessori umožňují dětem rozvíjet se 
podle individuálních potřeb. 

PODPORA RODIN PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Asistentky ve spolupráci s rodiči pomáhají dětem zvládat školní učivo a v případě potřeby jsou spojovacím 
článkem mezi rodinou a školou. Český západ také pomáhá žákům základní školy s výběrem vhodné střední 
školy či odborného učiliště. V roce 2013 navštěvovalo 5 dětí MŠ, 12 žáků z Dobré Vody navštěvovalo ZŠ, 
4 žáci ZŠ praktickou a 5 studentů studovalo na SOU. 

RYBKY jsou všestranně zaměřený kroužek, který dětem ve věku 6–12 let nabízí 1x týdně výtvarné a tvořivé 
činnosti, sportovní aktivity a hry. 

ODPOLEDNÍ KLUB v Toužimi je určen starším dětem z Dobré Vody a jejich spolužákům. Klub funguje na 
principu nízkoprahového centra – děvčata a chlapci si tu píší domácí úkoly, zapojují se do tvořivých aktivit 
připravovaných asistenty, poslouchají hudbu, hrají hry, odpočívají. 

V ROCE 2013:
<10 děvčat a chlapců navštěvovalo Školičku 
<16 děvčat a chlapců navštěvovalo Odpolední klub 
<8 děvčat a chlapců se účastnilo programu Rybky
<11 děvčat a chlapců navštěvovalo Taneční kroužek

Fakultativní programy v rámci SAS
Dětem i dospívajícím z Dobré Vody nabízíme i řadu dalších 
tvořivých, sportovních a vzdělávacích programů pro aktivní 
trávení volného času. Tyto programy doplňují sociální služby 
a mají děti podpořit v tom, aby v dospělosti dokázaly obstát ve 
vlastním životě i společnosti.

TANEČNÍ KROUŽEK
Kroužek funguje v Dobré Vodě již od roku 2005. V osmém roce 
jeho fungování ho navštěvovalo 11 dětí a dospívajících, kteří 
společně nacvičovali romské, hip-hopové nebo latinsko-
americké tance na různá veřejná vystoupení nejen 
v Karlovarském kraji.

FOTBAL A FLORBAL
Devět chlapců z Dobré Vody dojíždí jednou týdně do Toužimi, 
aby si společně zahráli fotbal nebo florbal v tamní tělocvičně či 
na hřišti. V jiné dny hrají fotbal na malém hřišti před panelovým 
domem. 
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Taneční kroužek vystoupil na Velké filmové noci
aneb benefičním plese pro Český západ v Plzni

Do odpoledníhu klubu v Toužimi dochází 16 dívek a chlapců



Další akce
Kromě pravidelných akcí chystáme pro rodiny s dětmi i řadu akcí nepravidelných a jednorázových. 

V ROCE 2013 JSME USPOŘÁDALI:
<1
<

<
<
<

<
<
<
<

Květoslavu připravil o byt ručitel, chuť do života ji vrací 
projekt podpořený MPSV.                                         Deník, 14. 12. 2013

Jak v praxi funguje známé úsloví „Za dobrotu na žebrotu“, na vlastní kůži poznala třiapadesátiletá Květoslava 
Siváková. O bydlení přišla poté, co ručila za půjčku a dotyčný přestal své závazky platit. Na řadu pak přišel 
exekutor. Nakonec jí pomohl projekt „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ finančně podpořený 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který na Tepelsku a Toužimsku realizuje Český západ, o.s.

Po téměř čtvrt století, kdy bydlela v Poutnově, se tak musela z vlastního bytu vystěhovat. Květoslava teď bydlí 
v Teplé v penzionu nedaleko kostela v centru historického města. Malou, obrázky a dekoracemi 
vyšperkovanou podkrovní místnost, by ji mohl leckdo závidět. S terénní pracovnicí, Annou Dunčekovou, se 
dostala do kontaktu poté, co prožila další z těžkých životních situací. „Byla jsem na operaci v Plzni, 
v nemocnici jsem ležela dva měsíce. Zaplatit to, to byla pálka. Z částečného důchodu bych to nezvládla. Tehdy 
jsem se spojila s Aničkou,“ líčí první setkání paní Květoslava. „Dozvěděla jsme se o ní od své dcery z Dobré 
Vody, kde působí,“ vzpomíná. Annu Dunčekovou a její kolegy si nemůže vynachválit. „Od té doby co znám 
Aničku, mohu říci, že život se mi změnil. Samozřejmě k lepšímu. 
I mé nejbližší okolí si toho všimlo,“ říká spokojeně Květoslava. 
„Pomohla mi právě po té události v nemocnici. Zařídila mi, že 
jsem mohla platbu rozložit na splátky,“ popisuje žena. Není to 
ale jediná pomoc, které se Květoslavě dostalo. „Zařídila mi 
elektriku a pomáhá mi s papírováním,“ vyjmenovává další 
úkony, na které sama nestačí s tím, že Anna ji vypisuje 
i složenky. „Už špatně vidím a na brýle si nemohou zvyknout,“ 
vysvětluje. Přání má teď Květoslava jen jedno. „Hlavně abych 
už nepotřebovala žádné doktory a léky, jsem hotová lékárna. 
Chtěla bych být zdravá, nejsem přeci tak stará, abych nemohla 
pracovat,“ přeje si Květoslava. 

3x výlet do bazénu a 2x výlet na koupaliště, 
3x vícedenní a 3x jednodenní výlet za sportem i poznáním (Manětín, Boží Dar, Plzeň – ZOO a Techmania 
Science Center),
3x tvořivé dílny (výroba adventních věnců, výroba FIMO ozdoby, zdobení zrcadel),
1x tvořivý den s plzeňskými skauty (různé tvořivé techniky),
2x preventivní přednášky o drogách (s Policií ČR) a rizicích podomního prodeje (se společností Člověk 
v tísni), 
5x návštěvu kina, 
1x návštěvu plzeňského Divadla J. K. Tyla,
1x hudební dílnu pod vedením občanského sdružení Potichounku, 
oslavu Velikonoc, mikulášskou a vánoční nadílku.
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Paní Květoslavě pomohl projekt Místní a profesní rozvoj
Českého západu



TERÉNNÍ PROGRAMY
POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Terénní programy je podporovat obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska 
a Tepelska ve snaze začlenit se do společnosti, vymanit se ze životní krize, uspět při vzdělávání a na trhu práce, 
získat a udržet si důstojné bydlení a zodpovědně pečovat o své zdraví. 

KOMU A JAK POMÁHÁME
Od 1. 7. 2011 naši terénní sociální pracovníci podpořili na Toužimsku a Tepelsku 234 jednotlivců starších 
18 let v řešení jejich tíživých životních situací. V praxi nejčastěji řešili problematiku oddlužení, poskytovali 
poradenství v oblasti bydlení, zdravotní péče, dávek státní sociální podpory, nebo problémů vznikajících 
důsledkem neúplnosti nebo rozpadu rodin. Klientům také pomáhali při jednání s úřady či vyplňováním 
formulářů. Terénní pracovníci také průběžně mapují síť neziskových organizací, institucí a dalších subjektů, 
jejichž služby mohou našich klientům pomoci efektivněji řešit problémy. 

Námi nabízené terénní programy zahrnují také bezplatné právní poradenství, které řeší případy složitějšího 
charakteru týkající se nejčastěji oddlužení, úpravy výchovy a výživy dítěte, rozvodů manželství atp.

SPOLUPRÁCE
V tomto roce jsme navázali spolupráci s neziskovými 
organizacemi Armáda spásy a Mateřské centrum Karlovy 
Vary. I nadále úzce spolupracujeme s Novou školou, o.p.s., 
která svým projektem Infant Matter podporuje aktivní 
rodičovství a primární péči v rodinách našich klientů. Skrze 
pravidelná setkání matek, která probíhají jedenkrát měsíčně, 
posiluje dovednosti rodičů v oblastech jako je příprava na 
rodičovství, výchova dětí, rozvoj jazykových dovedností dětí, 
zdravé stravování a životní styl.

FORMA NAŠÍ PRÁCE
Mnohdy zásadní roli v životech našich klientů sehrává právě 
blízkost terénních pracovníků, kteří neřeší tíživé situace jen 
po technické stránce, ale mnohdy klientům nabízí také 
psychickou podporu a obyčejné naslouchání ve chvílích, kdy je 
to nejvíce potřeba. Mezi sociálními pracovníky a klienty se 
postupně vytváří vztah důvěry. Často se stává, že klient své 
problémy odkrývá postupně s tím, jak tato důvěra v sociálního 
pracovníka narůstá. Český západ svým klientům nabízí 
podporu, vždy však se zřetelem k tomu, aby se klienti nestávali 
na této pomoci závislí a učili se své problémy řešit svépomocí. 

Terénní programy pomáhají klientům při vzdělávání
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Terénní programy jsou určeny dospělým osobám, které řeší
náročné životní situace týkající se bydlení, zdraví, práce 



KOMUNITNÍ AKTIVITY 
Vedle výkonu terénních programů, uplatňujeme metodu komunitní sociální práce také mezi obyvateli obce. 
Jejím cílem je síťování lidí, kteří jsou (ne)ochotni hledat společná řešení na základě sousedské pomoci. 
Věříme, že tato forma práce přináší lidem i nám větší smysl vzájemné spolupráce a přispívá k lepšímu soužití. 

V následujícím roce chceme tuto formu práce nadále rozvíjet 
a naši zkušenost sdílet s ostatními (občany, sousedy, 
neziskovými organizacemi či zástupci institucí).

CO JE KOMUNITNÍ PRÁCE
Pracovníci Českého západu ve své práci uplatňují principy 
komunitní práce, které napomáhají obyvatelům sociálně 
vyloučených lokalit k tomu, aby se učili pracovat a usilovat 
o něco společně, aby objevovali své vlastní zdroje a možnosti 
pro svůj další rozvoj. 

Komunitní práce dává zúčastněným možnost zapojovat se do 
rozhodování, které ovlivňuje jejich životy. Lidé se tak mohou 
postupně stávat nezávislejšími na podpoře zvenčí a brát život 
do svých rukou. Předpokladem úspěchu komunitní práce je 
vzdělávání všech členů komunity.

ŠÍŘENÍ METODY KOMUNITNÍ PRÁCE
Český západ začátkem roku 2013 vydal ve spolupráci 
s organizací Cheiron T, o.p.s., a FHS Univerzity Karlovy v Praze 
tištěnou metodiku pro sociální pracovníky (viz kapitola Naše 
projekty: Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce). 

Komunitní aktivity v Dobré Vodě
DOMOVNÍ VÝBOR PANELOVÉHO DOMU
Šestičlenný domovní výbor se podílí na správě domu již od 
roku 2005. Výbor, který je volen tajnou volbou, se stará 
o plánování oprav, údržby a úklidu domu a okolí 
a bezproblémovost spolužití v domě. Sestavuje také pravidla 
dodržování nočního klidu, úklidu a třídění odpadu. 

OSADNÍ VÝBOR 
Pětičlenný osadní výbor zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody 
na zastupitelstvu města Toužim. Vznikl na popud Českého 
západu v roce 2007 a nyní na něm funguje již nezávisle. V roce 
2013 se zabýval zvláště zlepšením kvality pitné vody.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobrovolníci z Dobré Vody se již po několikáté zapojili do 
Tříkrálové sbírky a na Toužimsku a Tepelsku vykoledovali 
4 463 Kč pro Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích 
u Domažlic. 
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Koledníci Tříkrálové sbírky vykoledovali 4 463 Kč

Jedna z tvořivých dílen se věnovala výuce pletení

Účastníci oslavy Evropského svátku sousedů v Dobré Vodě



DUBNOVÁ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ
Svátek Romů připadá každý rok na 8. dubna a obyvatelé Dobré Vody si ho v roce 2013 připomněli 15. dubna 
společným setkáním u ohně. Nechyběla živá hudba, společné vaření guláše v kotlíku na ohni a další program 
pro děti i dospělé.  

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Před komunitním centrem v Dobré Vodě se v sobotu 11. května 
sešla padesátka místních obyvatel a chalupářů, aby společně 
ve Světový den pro fair trade posnídali fairtradové a lokální 
potraviny. Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě je 
brán ohled na lidská práva, životní prostředí a není zneužívána 
dětská práce. 

OSLAVA SVÁTKU SOUSEDŮ 
Již posedmé se 31. května sešlo přes třicet obyvatel Dobré 
Vody, aby společně oslavili Evropský svátek sousedů. Poprvé 
v jeho historii se kvůli dešti neslavilo venku u ohně, ale 
v komunitním centru. Promítaly se fotografie z historie obce, 
hrály hry a plánovalo se, jak by vesnice mohla vypadat za 
10 let. 

VEŘEJNÉ BRIGÁDY SPOLEČNĚ V DOBRÉ VODĚ 
Cílem těchto brigád, které probíhají každoročně již pět let, je 
zkrášlení veřejných míst v Dobré Vodě podle představ a plánů 
jejích obyvatel tak, aby se vesnice stávala hezčím místem 
k životu. Během tří veřejných brigád v roce 2013 se nejen 
uklízela obec a prováděla údržba její zeleně a mobiliáře, ale 
rozšiřovalo se také dětské hřiště, nový chodník k Hájence 
a dřevěný přístřešek u studánky Aurélie. Dvě brigády byly 
celodenní akce a účastnilo se jich 67 a 65 dobrovolníků, třetí 
pouze odpolední brigády se účastnilo 46 lidí.  

CHARITATIVNÍ BAZÁREK PRO OBĚTI POVODNÍ
V květnu a červnu postihly ČR ničivé povodně. Ženy z Dobré 
Vodě na ně reagovaly uspořádáním charitativního bazárku, při 
kterém prodávaly použité oděvy, které Český západ dostává 
během roku od svých dárců. Touto aktivitou se jim podařilo 
mezi místními ženami vybrat 2 400 Kč, které poslaly na 
povodňové konto Diecézní charity Plzeň.

TVOŘIVÉ DÍLNY
I v roce 2013 nabídl Český západ zájemcům možnost setkávat 
se při tvořivých dílnách. Na podzim se vyráběly dušičkové 
věnce, v předvánočním čase zas věnce adventní a vánoční 
svícny. 

DIVADELNÍ DÍLNY
Během roku také proběhlo několik divadelních dílen, do 

Promítání fotografií ze života Dobré Vody při Svátku sousedů

První Férové snídaně v Dobré Vodě se účastnilo 50 lidí
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Vaření na ohni při oslavě Mezinárodního dne Romů



kterých se zapojovaly děti i rodiče, nejdříve pod vedením divadelního režiséra Františka Hromady a v létě 
s Evou Gažákovou, která se věnuje dramatické výchově. Děti s nacvičeným představením dokonce vystoupily 
na 20. ročníku Akademické letní školy v Chebu. 

PUTOVÁNÍ K ŽIVÉMU BETLÉMU
Putování je tradiční akce, při které obyvatelé Dobré Vody a další hosté společně putují v záři lucerniček 

k živému Betlému. Dne 19. prosince 2013 se za vánočním 
příběhem Josefa a Marie vydalo přes padesát zájemců, 
kterým živý výjev u Betléma představila skupinka děvčat 
a chlapců z Dobré Vody. Nechybělo ani společné zpívání koled 
v doprovodu muzikantů z Koinonie Jana Křtitele z Litic u Plzně.  

Podpora komunitního života na 
Nové Farmě
S novými lidmi a místy poznáváme, že jednotný recept na 
komunitní práci neexistuje. Na Nové Farmě, kde jsme 
v uplynulých dvou letech poskytovali terénní programy, jsme 
v roce 2013 začali organizovat nejrůznější aktivity pro děti 
i dospělé. Jednalo se například o Bazárek, který můžeme 
organizovat díky darům našich příznivců, veřejné tvořivé dílny 
a brigády, které navazovaly na dvě společná setkání, při 
kterých obyvatelé Nové Farmy plánovali proměnu místa, kde 
žijí. Při brigádách lidé vyklízeli sklepy a uklízeli okolí 
panelového domu. Semínka komunitní práce jsou zaseta, ale 
víme, že nás čeká běh na dlouhou trať. 
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I na Nové Farmě se pomalu rodí komunitní aktivity

Společné brigády to není jen práce, ale i spousta legrace.

Živý Betlém v podání děvčat a chlapců z Dobré Vody 



ZAMĚSTNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
Český západ nabízel v roce 2013 svým klientům v rámci projektů Návrat do práce – návrat do společnosti 1 
a 2 pracovní poradenství, vzdělávání ve formě motivačních a rekvalifikačních kurzů a pomoc při hledání 
zaměstnání. Někteří klienti si totiž z důvodů nízké kvalifikace či dlouhodobé nezaměstnanosti hledají sami 
zaměstnání jen velmi obtížně. 

V ROCE 2013: 
jsme poskytli pracovní poradenství téměř 50 osobám,
5 pracovníků pracovalo v programu veřejně prospěšných prací a 1 žena pracovala v rámci společensky 
účelného místa (spolupráce s Úřadem práce), 12 lidí bylo zaměstnáno v rámci projektů Návrat do práce – 
návrat do společnosti 1 a 2,
11 mužů pracovalo na dohodu o provedení práce v Plzni na archeologických vykopávkách,
4 členové dobrovodské komunity pracují dlouhodobě přímo v týmu Českého západu.

ZAMĚSTNALI JSME POSTUPNĚ 29 OSOB (15 MUŽŮ, 14 ŽEN) NA 8 PRACOVNÍCH POZICÍCH:
<uklízečka 3 ženy
<pomocný technický pracovník 4 muži
<šička 7 žen
<keramička 1 žena
<pomocná asistentka pro práci s dětmi 1 žena
<pomocná asistentka terénních pracovníků 1 žena
<asistentka zaměstnávání 1 žena
<výkopové práce 11 mužů

40 NAŠICH KLIENTŮ ABSOLVOVALO MOTIVAČNÍ 
A REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
<dokončování základního vzdělání na ZŠ praktické, 

doučování, pomoc se získáním financí na další studium 
z Konta Bariéry (1 osoba);

<2 dvoudenní motivační kurzy pro nezaměstnané  (20 osob);
<návazné jednodenní motivační kurzy (7 osob);
<rekvalifikační kurz – šička interiérového vybavení 

(6 osob);
<rekvalifikační kurz – truhlář nábytkář (3 osoby);
<rekvalifikační kurz výroba knedlíků (4 osoby).

<
<

<
<
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Motivační kurzy pro nezaměstnané absolvovalo celkem 27 osob

Šest absolventek rekvalifikačního kurzu šička

Hlásíme se k zásadě rovného zacházení 
s etnicky odlišným obyvatelstvem. Od 
roku 2008 jsme držiteli značky Ethnic 
Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje 
občanské sdružení IQ Roma servis z Brna. 
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Naši novou dílnu v Teplé si přišla prohlédnout při Dnu 
otevřených dveří asi 30 zájemců

V textilní dílně pracují ženy, které byly dlouhodobě nezaměstnané

V textilní dílně se šijí tašky, pytlíky na pečivo, zástěry...

Pracovnice textilní dílny na exkurzi ve firmě Nová Karna

TEXTILNÍ DÍLNA
Textilní dílna Českého západu vznikla pro potřeby volnočasových programů pro rodiny s dětmi. Konají se zde 
tvořivé dílny a kurzy šití. V rámci projektu Návrat do práce – návrat do společnosti 1 a 2 zde v roce 2013 
pracovalo celkem 7 žen ze sociálně vyloučených lokalit. Dlouhodobě nezaměstnané ženy po náležité 

rekvalifikaci získaly plnohodnotné zaměstnání a pod vedením 
zkušených pracovnic zhotovují výrobky (tašky, pytlíky na 
pečivo a bylinky, kapsáře, zástěry, chňapky apod.), které jsou 
ceněné zvláště pro svou originalitu a kvalitu. Naši textilní dílnu 
nyní najdete v městečku Teplá, kam se přestěhovala z deset 
kilometrů vzdálené Dobré Vody. Sortiment dílny si můžete 
prohlédnout a zakoupit na www.eshop.cesky-zapad.cz. 

PRODEJCI NAŠEHO ZBOŽÍ: 
Articles, Plzeň; Brána - křesťanské knihkupectví, Praha; 
Domácí hospic Jordán, Tábor; Ekologický institut Veronica, 
Brno; Farmářský obchod, Plzeň; Fler.cz – Kreativní svět; 
Klášter Teplá; Knihkupectví & knihařství, Brno; Komunitní 
centrum Matky Terezy, Praha; Koření a nejen to, Plzeň; 
Muzeum romské kultury, Brno; Obchod lidové tvorby 
a řemesel, Rábí; Opatství Nový Dvůr, Dobrá Voda, Toužim; 
Regionální muzeum Nečtiny; To pravé z Hané, Olomouc; Toko, 
Praha; Zdravíček, Praha.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY V TEXTILNÍ DÍLNĚ PRO: 
Acer Interier s.r.o.; Kasia vera s.r.o., Toužim; MAKRO Cash & 
Carry ČR s.r.o.; Bezobalový OPOOBCHOD; Plzeň 2015, o. p. s.; 
Paní Dýně – Lenka Rojíková; Prague Freedom Foundation; 
Schmucig FashionShop; Vitalvibe s.r.o.
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Příprava na maškarní ples

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM 
<
Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši 
budoucnost - www.esfcr.cz, Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Karlovarský kraj, Nadační fond Znovuzrození, CharityMints.com, s.r.o., Konto Bariéry, 
OSA.

<INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI: 
Matěj Bajgar, manželé Balogovi, František Byrtus, Sylva Daničková, Milan Geiger, Markéta Kolíbalová, Jan 
Kratochvíl, Jana Legová, Miroslava Letošová, Jiří Mlejnecký, Jarmila Rybová, Abraham Staněk (Občanské 
sdružení Ester), Jana Stará, František Svoboda, Eva Svobodová, Jiří Škoch, František Vodička, Jiří Zajíc 
a další anonymní dárci.

<ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL ČESKÉHO ZÁPADU: 
Tomáš Bayer, Ondřej Beneš, Hana Dudíková, Jana Kosová, Václav Krucký, Marie Křížová, Alan Leier, Karel 
Macek, Dana Pilchová, Jarmila Rybová, Karel Satoria, Stanislav Šec, Marek Špinka, Jindřich Tauchman, 
Josef Vajskebr, Josef Večeřa, Marie Votavová, Petr Vrzáček, Olga Zámostná.

<MATERIÁLNĚ NÁS PODPOŘILI: 
Armáda spásy Karlovy Vary, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Plzeň – Humanitární sklad, 
Doupovské uzeniny Pelant, farníci z Manětína a Plas, František Byrtus – RACIOPEK, Jednota, spotřební 
družstvo v Toužimi – COOP, Rodinný pivovar Chodovar, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Alžběta 
Matochová, Danuše Richterová, Eva Suchomelová, Michaela Nováková, paní Matějková, Petr Mudrák, Petr 
Vaněk, Václav Svrček, jednatel fy Otto Bock ČR s.r.o., Veronika Mudráková Marcová, dárci cen na benefiční 
ples Českého západu: SecondHelp, Reeflex Design, Polévkárna Supa Supa, Divadlo Alfa, Sarkas, Liman sport, 
Husky, Koření od Antonína, Masáže Míra, TaliBaba Food, Kuboušek s.r.o., KWS Plzeň, Paní Dýně Lenka 
Rojíková, Květiny Milt, Vegetarian Bistro Satyr, Kavárna SERAF, Hudební skupina Sedm nedostatečných, 
Vlaďka Bauerová, Západočeské muzeum v Plzni, Ledovec o.s., Jana Holatová, Markéta Trhlíková, Josef 
Vajskebr, paní Hojsáková, Marie Šimánková, Helena Görnerová, Jana Zapletalová, paní Janoušková, Marie 
Mlynáříková, Jana Sobotová, Olga Zítková, Jana 
Nyergesová, Eva Haunerová, Sváťa Čech, Petr Dvořáček 
a další.

<SLUŽBOU NÁS PODPOŘILI: 
CIWIre s.r.o., Clipsan, Google (skrze Google Grants), Hudební 
skupina Girl Talk, Jan Eret, Ondra Franěk, Lenka Chvalová 
a Šárka Sedláčková ze skautského oddílu Vločka, Plzeň, 
Vlastimil Habermann, Jaroslav Hauner, Zdenek Maršálek, 
Milan Svoboda, Ondřej Tichý – Potichounku

<NAŠI DOBROVOLNÍCI: 
Míla Čech, Bára Dočkalová, Jana Goliánová, Ladislav Grigar, 
Marek Fajfr, Vlastimil Habermann, Dáša Klierová, Anna 

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI: 
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I díky Vaší podpoře můžeme provozovat keramický kroužek

Benefiční ples Českého západu aneb Velká filmová noc

Krejčová, Zdeněk Maršálek, Jana Sobotová, Jana Šleisová, Kamila Součková, Milan Svoboda, Tomáš 
Procházka, Iva Pšeničková, tanečníci pod vedením Adély Dankovičové (Olga Dankovičová, Tomáš Křenek, 
Jirka Hlinka, Marek Mourek, Hany Tropová), přátelé z o.s. Ledovec a další.

<
Klášter trapistů v Novém Dvoře – Český západ navazuje ve své činnosti na aktivity kláštera trapistů v Novém 
Dvoře. Jeho pomoc byla klíčová v počátcích činnosti organizace a představuje nadále naši významnou 
spolupracující a podporující instituci. Dále: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách; ANNA 
KK o.s. – Asociace Nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje; Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky; Armáda spásy, Karlovy Vary; Atelier Pelc – Jan a Ivan Pelcovi; bfz – Vzdělávací 
akademie, Karlovy Vary, Česká televize; Český rozhlas; ČTK; Mladá fronta DNES; Karlovarský deník; 
Toužimské noviny; Romea.cz; Regionplzen.cz; Adam.cz a další média; Eva Gažáková; Evangelická teologická 
fakulta UK Praha – PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.; Firma Bolid-M; Firma CIWIRE, s.r.o.; František Hromada; 
Helena Kuzmová – Výroba knedlíků Teplá; Cheiron T, o.p.s.; Informační centrum města Teplá; Informační 
centrum města Toužim; Jan Veselovský, Teplá; Karlovarský kraj – sociální odbor; Kateřina Zídková; Klášter 
trapistů v Novém Dvoře; Koinonia Jan Křtitel; Lesní společnost Teplá, a.s.; Martin Sedloň a bratři obláti (OMI – 
Obláti Marie Immaculate); Mateřské centrum Karlovy Vary; Město Teplá; Město Toužim; Mgr. Jan Lego, Ph.D.; 
Mgr. Kamila Bobysudová; Mgr. Pavel Vaculík; Mons. František Radkovský a Biskupství plzeňské; Moravská 
Bastei MOBA, s.r.o., Nakladatelství MOBA; MŠ a ZŠ Ostopovice; MŠ Sluníčko, Toužim; MUDr. Iva Weilguny; 

Nadace Divoké husy; Nebeská čajovna v Plzni; Nekuřácká 
kavárna SERAF; Nová škola, o. p. s.; Občanské sdružení 
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA; Občanské 
sdružení KOTEC; Občanské sdružení Ledovec; Občanské 
sdružení Na počátku; Občanské sdružení TOTEM - regionální 
dobrovolnické centrum; Obecní úřad Nečtiny; Osadní výbor 
Dobré Vody; paní Charvátová, Toužim; Petr Šulc; PhDr. Jiřina 
Šiklová, CSc.; PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.; Ralf Ducamp; 
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Havlíčkův Brod; 
Roman Pokorný; Roman Veselovský – truhlářství Teplá; 
Římskokatolická farnost Jáchymov; SHM Klub Plzeň 
(Salesiánské hnutí mládeže); Skautský oddíl Vločka z Plzně; 
SOU stavební Plzeň; SOU Toužim; Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb; Soukromé reálné gymnázium 
Přírodní škola, Praha; Tesařská huť, Roman Klouček, Karlovy 
Vary; Tomáš Souček; Úřad práce v Karlových Varech, 
Mariánských Lázních a Chebu; ZO ČSOP Berkut; Zdeněk 
Maršálek; ZŠ a ZŠP Toužim; ZŠP Mariánské Lázně; prodejci 
našich výrobků a společnosti, které u nás realizovali svou 
zakázku; řada dalších. 

Děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem 
podpořili dílo Českého západu. Naše činnost by nebyla 
možná bez trvalé podpory našich příznivců.

DÁLE DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI / NAŠI PARTNEŘI: 



VÝNOSY 9014
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1201
   z toho tržby za textilní dílnu 552

   z toho tržby za služby 320

   z toho nájmy 329

Přijaté příspěvky 136
   z toho dary – Nadace Znovuzrození 660

                      převod nevyčerpaných prostředků do fondu -660

   z toho ostatní dary 161

                      převod nevyčerpaných prostředků do fondu -100

   z toho ostatní příjmy (poj. plnění, spoluúčast) 75

Přijaté úroky 0

Dotace projektů 7540

   z toho ESF – MPSV 5512

                 převod nevyčerpaných prostředků do fondu -740

   z toho MPSV – SAS, TP 2128

   z toho Rada vlády – Na vlastní nohy 288

                 převod nevyčerpaných prostředků do fondu -15

   z toho MŠMT – prevence kriminality 160

   z toho Krajský úřad KV sociální služby 159

   z toho Krarlovarský kraj – prevence kriminality 48

   z toho Charity Mints 9

                 převod nevyčerpaných prostředků do fondu -9

Přijaté dotace od úřadu práce 137

NÁKLADY 9005
Spotřeba materiálu 949
   z toho materiál pro textilní dílnu 185

   z toho materiál na zaměstnávání 55

   z toho materiál pro práci s dětmi 148

   z toho ostatní režijní materiál 69

   z toho náhradní díly na auto 55

   z toho křovinořez + motorová pila 0

   z toho kancelářské potřeby 39

   z toho uhlí pro komunitní centrum 43

   z toho DHM 161

   z toho PHM 194

Cestovné 93

Ostatní služby 1486
   z toho vzdělávací kurzy 144

   z toho nájemné 152

   z toho účetní a daňové poradenství 179

   z toho telefony 76

   z toho el. energie 80
   z toho opravy aut 35

   z toho povinné ručení a havarijní pojištění 47

   z toho rekvalifikační kursy 170

   z toho tisk knihy Mít život ve svých rukou 17

   z toho opravy budov 28

   z toho odvoz odpadů 68

   z toho údržba softwaru 19

   z toho služby pro textilní dílnu 76

   z toho supervize 36

   z toho ostatní režijní náklady 359

Mzdové náklady 4739

Zákonné soc. a zdr. pojištění 1506

Ostatní daně a poplatky 49
   z toho zákonné pojištění zam. na úraz 36

   z toho poplatky  a úroky 13

Dary 6

Oprávky k sam. mov. věcem 1

Pokuty a penále 176

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDOVKA (výnosy a náklady) 

v tis. Kč k 31. 12. 2013

ROZVAHA (aktiva a pasiva) v tis. Kč k 31. 12. 2013

AKTIVA 3843
Hmotný investiční majetek 710
   z toho nemovitosti 54
   z toho drobný hmotný majetek 164
   z toho samostatné movité věci 492
   z toho pořízení dlouhodobých investic 0
Finanční prostředky 2736
   z toho peníze na pokladně 32

   z toho peníze na bankovním účtě 2704

Odběratelé 246
   z toho krátkodobé pohledávky 246

Pohledávky za zaměstnanci 34

Poskytnuté provozní zálohy 70

Pohledávky – nájemné dům 47

PASIVA 3843
Dodavatelé 138
   z toho krátkodobé závazky 138

Ostatní závazky 5

Zaměstnanci 328

Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. poj. 186

Zúčtování s FÚ – daň z mezd 24

Oprávky k investičnímu majetku 661
   z toho oprávky k samostatným movitým věcem 497

   z toho oprávky k drobnému majetku 164

Vlastní jmění 403

Nerozděná ztráta minulého období -168

Nerozdělený zisk minulého období 141

Nerozdělený zisk běžného období 9

Fondy 1986
    z toho Nadace Znovuzrození 1123

    z toho dar paní Řezbová 763

    z toho z drobných darů 100

Dohadné účty pas. – zálohy ČEZ 70

Přijaté zálohy – na odkup bytů 3
Daň z přidané hodnoty 57
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
<
<Jednorázovým či pravidelným finančním příspěvkem;
<Materiálním darem;
<Dobrovolnou prací (např. lektorování, volnočasové aktivity apod.) a odbornými konzultacemi;
<Zakoupením výrobků z dílen Českého západu 
<Nabídkou prodeje našich výrobků ve Vašem obchodě;
<Nabídkou reklamního prostoru či umístěním reklamního banneru na Vašich internetových stránkách;
<Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti.

V případě, že máte chuť nám pomoci, kontaktujte nás. Rádi Vám poskytneme bližší informace. 

PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION ČESKÝ ZÁPAD
Český Západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded, often 
Romani, communities in the region of towns Toužim and Teplá in Western Bohemia. 

Český Západ offers social services, educational programmes, employment counselling, free time activities, 
and supports people in becoming involved in public matters. The organization uses methods of community 
work to get members involved and employed. Český Západ also runs textile workshop where its clients are 
employed. 

ACTIVITIES OF ČESKÝ ZÁPAD 
<We provide social services according to Act no. 108/2006 Coll., which consist mainly in social activation 

services for families with children and field social services.
<We support self-confidence of socially excluded inhabitants and we encourage them to discover their 

uniqueness, resourcefulness, and possible further growth.
<We organize educational and vocational programs, including individual tutoring.
<We offer essential employment counselling to help the community members succeed in the labour market.
<We organize free time activities as a prevention of pathologic phenomena.
<We involve socially excluded inhabitants into solving problems of community interest, mainly on the 

municipal level.
<We help to raise the standard of social culture (housing, 

peaceful civic coexistence, etc.).
<We help to overcome communication barriers between our 

clients and the representatives of state and other 
authorities.

MORE INFORMATION: 
<www.cesky-zapad.cz
<www.eshop.cesky-zapad.cz

Členstvím v Klubu přátel Českého západu;

Děvčata a chlapci na výletě v plzeňském Dinoparku



OHLÉDNUTÍ ZA VEŘEJNÝMI BRIGÁDAMI
V DOBRÉ VODĚ 
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Vydal Český západ, o.p.s., v roce 2014

Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim
tel.: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247

e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

Bankovní spojení: 0803288319/0800
Děkujeme za Vaše případné dary!

Text a sazba: Mgr. Eva Haunerová 
Foto: archiv Český západ, o.p.s.
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