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Úvodní slovo předsedy sdružení

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva 

občanského sdružení Český západ, která Vám nabízí 

přehled o aktivitách organizace v období od jejího 

vzniku do konce roku 2002.

Ač je Český západ organizací mladou, čerpá ve 

svých aktivitách ze zkušeností, které její zakládající 

členové sbírali v každodenní práci s cílovou skupinou 

již více než rok před datem založení občanského 

sdružení.

Ptáte se, co je charakteristické pro občanské sdružení Český západ? Jak název 

sdružení napovídá, působištěm organizace se stala malá vesnička v západních Čechách, 

která nese název Dobrá Voda. Ta byla v poválečném období osídlena především 

obyvateli ze Slovenska příslušejícími k romskému etniku. V období po roce 1989 

vyvstaly do té doby pouze skryté problémy mimo jiné související s izolací nově vzniklé 

romské komunity. Posláním občanského sdružení Český západ je napomáhat 

integraci této komunity do společnosti.* Cestou k naplňování poslání je realizace 

dílčích cílů, které směřují k jednotlivým skupinám obyvatel Dobré Vody, a o nichž se 

podrobně dočtete uvnitř výroční zprávy.

Všem, kteří jste se finančním darem, vykonanou prací, morální podporou či 

jakýmkoli dalším způsobem podíleli na tom, že naše sdružení spatřilo světlo světa 

a udělalo své první krůčky na cestě za svou vizí, srdečně děkujeme.

 Jan Lego
 předseda výboru

* integrace s akcentem na schopnost jednotlivých členů romské komunity komunikovat s jejími nečleny, 
rozumět a umět využívat stávající nabídky společnosti pro individuální rozvoj, soběstačnost a vyšší 
kvalitu života. 



Historie vzniku organizace
Projekt pomoci romské komunitě v obci Dobrá Voda uvedl v život Klášter trapistů 

(církevní právnická osoba) v létě roku 2000. Základní myšlenkou projektu byla podpora 
integrace této komunity do společnosti, a to zejména prostřednictvím poskytování 
pracovních příležitostí obyvatelům Dobré Vody. Pracovním poměrem v rámci Kláštera 
trapistů prošlo dvanáct obyvatel této obce a nejbližšího okolí. Již v této fázi projektu 
se na jeho realizaci aktivně podíleli budoucí zakladatelé občanského sdružení Český 
západ – Jan Lego, Karel Podsedník a další dobrovolníci.

S nárůstem počtu zaměstnávaných osob a hlubším pronikáním do problematiky 
dané komunity vyvstala potřeba komplexnější formy pomoci. Z tohoto důvodu bylo 
nutné rozšiřující se projekt pomoci romské komunitě oddělit od vlastního Kláštera 
trapistů a založit samostatnou organizaci nadále Klášterem trapistů podporovanou. 
Úkolu se vedle již zmíněných Jana Lega a Karla Podsedníka zhostil i Ján Dunček, jeden 
z obyvatelů panelového domu v obci Dobrá Voda, člen romské komunity. Tak koncem 
roku 2001 vzniklo občanské sdružení Český západ (dále také jen Český západ), které 
bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno dne 17. 12. 2001. Vlastní činnost začalo 
vyvíjet od 1. 1. 2002. 

V roce 2002 tvořilo členskou základnu sdružení šestnáct aktivních členů. Tento 
počet je dán zvolenou strategií sdružení pro nabídku členství, která spočívá v poměrně 
vysokém nároku na angažovanost uchazečů. Sdružení Český západ přijímá nové členy 
s podmínkou, že se budou aktivně podílet na činnosti sdružení. 

Poslání organizace
Občanské sdružení Český západ představuje neziskovou organizaci, jejímž posláním 

je podporovat integraci romské komunity v regionu obce Dobrá Voda do majoritní 
společnosti, především se zřetelem na její specifika. Na základě analýzy potřeb romské 
komunity a rizik vyplývajících z jejich případného nenaplňování si členové sdružení 
vytyčili několik dílčích cílů vedoucích k postupné realizaci poslání organizace:

- zvýšit zaměstnanost členů romské komunity, 
- podporovat vzdělání a zvyšování kvalifikace,
- organizovat volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, 
-  motivovat romské obyvatele Dobré Vody k osobní angažovanosti při řešení 

problémů veřejného zájmu zejména na komunální úrovni,
-  podporovat zvyšování úrovně sociální kultury (bydlení, občanské soužití),
- podporovat rozvoj místní infrastruktury ve spolupráci s místní samosprávou,
-  napomoci při překonávání komunikačních bariér mezi Romy a zástupci 

veřejnoprávních institucí,
-  zajistit základní právní pomoc klientům a ve složitějších případech jim 

zprostředkovat kvalifikovanou právní pomoc.

Obec Dobrá Voda na první pohled
Vesnička Dobrá 

Voda je správní sou-
částí města Toužim 
v Karlovarském kraji. 
Tato oblast byla po 
druhé světové válce 
uměle osídlena nový-
mi osadníky pochá-
zejícími především 
z území dnešního 
Slovenska. Z celkové-
ho počtu 95 obyvatel 
obce Dobrá Voda je 
78 příslušníků romské 
komunity. Celá tato 
poměrně velká ko-
munita obývá jeden 
panelový dům v ha-

varijním stavu, který je tvořen čtrnácti malometrážními byty. Za povšimnutí stojí, že 
některé z těchto bytů jsou obývány i třemi generacemi nájemníků. Vlastníkem pane-
lového domu z poloviny 60. let, s nímž sousedí sídlo občanského sdružení Český západ, 
je město Toužim. 

Významným faktorem pro úspěšnost práce občanského sdružení je každodenní 
setkávání a spolupráce členů romské komunity s pracovníky sdružení, která jedněm 
dodávají jistotu seriózního úmyslu občanského sdružení a druhým přinášejí komplexní 
vhled do dané problematiky. 

Jak se občanskému sdružení Český 
západ podařilo naplňovat cíle 
organizace?

V prosinci roku 2001, kdy občanské sdružení Český západ oficiálně zahájilo 
svou činnost, disponovali její zakládající členové více než ročními zkušenostmi se 
zaměstnáváním obyvatel romské komunity v obci Dobrá Voda v rámci projektu Kláštera 
trapistů. Není tedy divu, že od svého vzniku (17. 12. 2001) do konce roku 2002, tedy za 
poměrně krátký časový úsek, organizace odvedla velký kus práce při naplňování svých 
cílů. Posuďte sami, nakolik se dílo dařilo:



� Rekvalifikace

Míra nezaměstnanosti obyvatel Dobré Vody byla v létě roku 2000 téměř 
stoprocentní. Budoucí zakládající členové sdružení Český západ, kteří tehdy ještě 
působili pod záštitou Kláštera trapistů, přistoupili k řešení této alarmující skutečnosti 
velmi erudovaně, a sice analýzou příčin tak vysoké nezaměstnanosti.

Hlavní příčinou vysoké nezaměstnanosti je nízká kvalifikace členů romské 
komunity a dále negativní přístup zaměstnavatelů k poskytování pracovních příležitostí 
příslušníkům romského etnika. Vedle této příčiny je nepřehlédnutelná další, totiž 
nedostatečná dopravní dostupnost obce Dobrá Voda. Ve dnech školního vyučování 
autobus odváží děti v 7.30 hod. do městečka Toužim, aby je opět přivezl v 15.45 do 
Dobré Vody. Takto stanovené časy autobusových spojení nekorespondují s požadavky 
případných zaměstnavatelů. Dopravní situace se výrazně zhoršuje v zimním období, 
kdy jsou přístupové cesty neprůjezdné i několik týdnů.

Nízkou kvalifikaci coby hlavní příčinu vysoké míry nezaměstnanosti obyvatel 
Dobré Vody se členové občanského sdružení Český západ rozhodli řešit zvýšením 
kvalifikace těchto obyvatel s cílem usnadnit jim uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s 
Úřadem práce v Karlových Varech zprostředkoval Český západ osmi obyvatelům Dobré 
Vody a okolí několik rekvalifikačních kurzů. Dva muži se v měsíci únoru a březnu 2002 
rekvalifikovali pro profesi lesní dělník - práce s motorovou pilou, další tři muži od února 
do června 2002 absolvovali rekvalifikační kurz pro profesi tesař - truhlář a konečně tři 
ženy se v září 2002 rekvalifikovaly pro profesi tkadlena - výroba koberců - práce na 
tkalcovském stavu. Zmíněné rekvalifikační kurzy určené občanům vedeným v registru 
úřadu práce byly plně hrazeny z prostředků tohoto úřadu. 

Dodejme, že obory rekvalifikací, kterými obyvatelé Dobré Vody zvýšili svou 
kvalifikaci, byly pečlivě vybírány tak, aby jednak refl ektovaly schopnosti a zájmy 
rekvalifikantů, a jednak odpovídaly možnostem Českého západu vytvářet nová 
pracovní místa v těchto specializacích.

� Vytváření nových pracovních příležitostí

Při vytváření nových pracovních příležitostí sdružení klade velký důraz na výsledky 
monitorování schopností, vlastností a zájmů jednotlivých členů romské komunity. Na 
základě těchto výsledků, a dále díky realizaci rekvalifikačních kurzů občanské sdružení 
Český západ vytvořilo do konce roku 2002 dvacet nových pracovních míst na hlavní 
pracovní poměr v dělnických profesích (z toho pět pro ženy). Jednomu ze zaměstnanců 
sdružení finančně zajistilo získání řidičského průkazu skupiny C (nákladní automobil) 
a T (traktor), aby tak co nejúčinněji podpořilo soběstačnost provozu.

Ženy rekvalifikované v oboru tkadlena - výroba koberců - práce na tkalcovském 
stavu najdou uplatnění díky zakoupení dvou ručních tkalcovských stavů, které jsou 
umístěny v prostorách poskytnutých Klášterem trapistů, a to přímo v obci Dobrá Voda. 
Zřízením těchto pracovních příležitostí chce Český západ umožnit ženám práci v oboru 
tkaní koberců, které představuje tradiční romské řemeslo.

Díky podporovanému zaměstnávání bylo ze státního rozpočtu ušetřeno 
v letech 2001/2002 820.879,-Kč na dávkách sociální péče. Oproti roku 2000 poklesl 
v dobrovodské komunitě počet příjemců zmíněných dávek o 43%. V roce 2002 bylo 
v programu podporovaného zaměstnávání odpracováno 1.451 pracovních dní.

� Spolupráce s probační a mediační službou ČR

Ve spolupráci s karlovarským střediskem Probační a mediační služby ČR zajistilo 
sdružení Český západ realizaci výkonu trestu formou obecně prospěšných prací osmi 
odsouzeným občanům z tohoto regionu. Jedná se většinou o příslušníky romského 



etnika, pro které často výkon tohoto alternativního trestu představuje jen stěží řešitelný 
problém. Členové sdružení Český západ zvládají nároky specifického a ve srovnání 
s běžnou praxí nadstandardního přístupu k jednotlivým odsouzeným občanům, a to 
například zajišťováním dopravy odsouzených z místa bydliště do místa výkonu práce 
a zpět, či poskytnutím stravy v pracovní době. Podle kvality přístupu odsouzených 
k výkonu tohoto alternativního trestu jim je sdružením nabídnuto zprostředkování 
odpovídajícího rekvalifikačního kurzu, a v některých případech dokonce přímo 
uzavření pracovního poměru.

Během roku bylo tímto způsobem ve prospěch veřejných prostranství obce Dobrá 
Voda odpracováno celkem 667,5 hodin a Mediační a probační službě ČR občanské 
sdružení oznámilo ukončení čtyř trestů.

� Podpora vzdělávání

Členové sdružení Český západ si uvědomují nutnost komplexního řešení nízké 
vzdělanosti a kvalifikace obyvatel Dobré Vody, a proto zaměřili svou pozornost nejen 
na dospělou část populace komunity, ale na všechny její věkové skupiny. Podporu 
vzdělávání postavili na přístupu, který, jak se zdá, jediný může zajistit dlouhodobý efekt 
v motivaci ke vzdělávání dětí a mládeže. Po dvouletém soužití s romskou komunitou 
v obci Dobrá Voda se členům sdružení jeví jako nezbytné angažovat do podpory 
vzdělávání romských dětí a mládeže jejich rodiče, a to nejen osvětovou činností, ale 
i praktickým způsobem, tzn. podporou jejich vlastního vzdělávání (rekvalifikace). 
Vzdělaný rodič, nebo ten, který se vzdělává, má nepochybně zvýšenou šanci uplatnit 
se ve společnosti a na trhu práce. Stává se tak vzorem pro své děti, jejichž základním 
vztahem k okolí je imitace rodičů.

Kromě systematické podpory pozitivního postoje ke vzdělávání v celé šíři komunity 
pomáhá Český západ i ve zcela konkrétních případech jednotlivých obyvatel. V září 
2002 díky jeho iniciativě a samozřejmě píli samotných budoucích studentek nastoupila 
jedna dívka z dobrovodské komunity (žákyně ZVŠ) na dvouletou Praktickou školu 
v Jesenici a další dvě dívky zahájily studium na Romské střední škole sociální v Kolíně. 
Obě děvčata tak měla možnost poprvé v historii této komunity dosáhnout vzdělání 
zakončeného maturitní zkouškou. Již měsíční zkušenost s životem mimo rodinu, navíc 
v důsledku záplav komplikovaná zhoršenou dostupností k místu studia, se ukázala jako 
příliš náročná. Studentky se vrátily domů, bez úmyslu pokračovat dále ve studiu. První 
nadšení jak pracovníků, rodičů, tak i studentek samotných, bylo vystřídáno poněkud 
střízlivější realitou. Nicméně tato zkušenost posloužila členům sdružení jako podnět 
k zamyšlení se nad dlouhodobějším plánem podpory vzdělávání žáků z Dobré Vody, 
jehož vytvoření čeká na iniciativu sdružení v roce následujícím. 

Příslibem pro budoucnost je fakt, že všechny děti, které ve školním roce 2002/
2003 zahájily povinnou školní docházku, byly přijaty na základní školu, což je oproti 
předcházejícím desetiletím věc nevídaná. Ze strany občanského sdružení jsou tyto děti 
dále monitorovány a doučovány, aby se všechny čtyři s touto rolí zdárně vyrovnaly 
a základní školu absolvovaly. 

Pro snazší přepravu do školy sdružení dětem zřídilo čipové karty pro autobusovou 
dopravu. Poté, co rodiče jedenkrát v měsíci zaplatí náležitou částku dopravnímu 
podniku, je dětem zajištěna bezhotovostní úhrada autobusového jízdného.

� Práce s dětmi

V září 2002 nastoupila coby 
asistentka pro práci s dětmi absol-
ventka Vyšší odborné školy peda-
gogické, Svatý Jan pod Skalou, Jana 
Zirhutová. Zanedlouho po svém 
příchodu začala svou kvalifikaci 
zvyšovat a současně se specializovat 
na práci s neorganizovanými dětmi 
a mládeží ve 150 hodinovém kurzu, 
který byl pořádán Českou asociací 
streetwork. 

Práce s romskými dětmi z do-
bro vodské komunity spočívala jed-
nak v zajištění provozu dětského 
klubu na faře v Toužimi, kde děti 
trávily čas od konce školního vyučo-
vání do odjezdu autobusu směrem 
k jejich bydlišti, a jednak realizací 
programu v klubovně přímo v obci 
Dobrá Voda. Asistentka si pětatři-
cetičlennou skupinu dětí rozdělila 
podle věku na dvě části. První z nich 
shromažďovala děti předškolního 
a mladšího školního věku a našla si 
pro sebe pojmenování Rybičky, dru-
há pak s názvem Velryby nabízela program starším dětem. 

Od listopadu 2002 byl s dětmi uskutečňován roční projekt „Otevřené dveře“ 
zaměřený na podporu vzdělávání (doučování žáků ve spolupráci s místní základní 
a zvláštní školou), využití volného času (vedení klubu a klubovny) a další aktivity 
rozvíjející identitu a sebevědomí romských dětí, komunikaci a schopnost obstát 
ve společnosti. Pravidelný program je obohacován jednodenními akcemi pro děti 
připravovanými ve spolupráci s praktikanty či dobrovolníky sdružení Český západ.

� Dětský hudebně-taneční soubor

V listopadu roku 2002 nabídla rodina pana Demetera prostřednictvím toužimského 
pana faráře spolupráci dětem z Dobré Vody v oblasti zpěvu. Slovo dalo slovo a hudebníci 
uspořádali pro děti konkurs. Vybrali sedm děvčat a jednoho chlapce a začali nacvičovat 
povětšinou romské písně. Postupem času se hudební repertoár rozšířil i o tanec a vznikl 
jednadvacetičlenný hudebně-taneční soubor. Název tvůrčí skupiny si děti vybraly samy. 
Představují se jako „Devles khere čhave“, což v překladu znamená „Boží děti“. 



�  Péče o kultivaci obce 
Dobrá Voda

Komplexní řešení pomoci romské komunitě 
v obci Dobrá Voda zahrnuje též péči o celkový 
vzhled obce. Občanské sdružení Český západ 
iniciovalo a realizovalo likvidaci černých skládek 
a vrakoviště, obnovu dvou obecních studní, 
vyčištění rybníka a částečnou rekonstrukci 
obecní kanalizace. Na uskutečnění těchto akcí 
měli svůj podíl jednak odsouzení z mikroregionu 
Toužimsko odpracovávající si svůj trest, jednak 
samotní obyvatelé Dobré Vody. Všechny tyto 
aktivity byly prováděny v úzké spolupráci 
s Městským úřadem Toužim, který nesl část 
finančních a materiálových nákladů a současně 
zajišťoval odborný dohled. 

� Zvyšování kultury bydlení

V polovině roku 2002 se občanskému sdružení Český západ podařilo zakoupit 
objekt bývalé školy v nedaleké obci Bezděkov. Záměrem současného vlastníka je 
budovu rekonstruovat a nabídnout je původním obyvatelům panelového domu 
z obce Dobrá Voda, čímž by se o více než jednu třetinu rozšířila celková kapacita bytů 
a zajistila se vyšší kvalita bydlení. Nejen výsledek rekonstrukce (pět bytů), ale i její 
průběh je plánován tak, aby sloužil k užitku těm, kteří jsou středem zájmu Českého 
západu. Přestavba budovy by totiž poskytla členům romské komunity nové pracovní 
příležitosti.

Celý projekt by se měl stát testem funkčnosti sdružením zvoleného přístupu 
v oblasti zvyšování kultury bydlení cílové skupiny a současně modelem nové cesty, na 
jejímž konci bude ve spolupráci s Městským úřadem v Toužimi rekonstruován i panelový 
dům v obci Dobrá Voda. 

� Hlavní metoda práce - osobní asistence

Nejčastější a v současné době nejefektivnější metodou práce těch členů sdružení 
Český západ, kteří jsou v přímém styku s obyvateli romské komunity, se jeví osobní 
asistence. Jak bylo uvedeno v úvodu této zprávy, členové sdružení napomáhají při 
překonávání komunikačních bariér mezi romskými obyvateli a zástupci veřejnoprávních 
institucí (úřady, školy). Nejprve jejich snaha směřuje k aktivnímu monitoringu problémů 
vznikajících mezi úřady a příslušníky romské komunity a hledání příčin těchto obtíží. 
Následuje analýza celkové situace, jejímž výsledkem je vyhledání možných řešení 
problémů, které jsou poté klientům nabídnuty. 

Ti pak za asistence člena Českého západu uvádějí teoretické řešení v praktickou 
zkušenost při jednání v konkrétních situacích. Od svého průvodce získávají zpětnou 
vazbu o jednání, případně možnost společně hledat účinnější hypotetická řešení dané 
situace. 

Konečným cílem osobní asistence poskytované členy Českého západu je, aby 
obyvatelé Dobré Vody dle svých možností postupně disponovali stále bohatšími 
komunikačními dovednostmi, které jim umožní samostatně úspěšně jednat se zástupci 
veřejnoprávních institucí.

�  Spolupráce občanského sdružení Český západ 
s dalšími institucemi

Občanské sdružení navazuje ve své činnosti na aktivity Kláštera trapistů. Ten 
nadále představuje úzce spolupracující a velkoryse podporující instituci. 

Český západ dále spolupracuje s Městským úřadem Toužim, Krajským a Okresním 
úřadem v Karlových Varech, karlovarským střediskem Probační a mediační služby ČR 
a v neposlední řadě s tamějším Úřadem práce. 

Sdružení také navázalo kontakt s Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém 
Janu pod Skalou, jejíž zaměření na práci s dětmi a současně chuť aktivně se podílet na 
rozvoji romské komunity v Dobré Vodě zaručuje profesionální přístup k této věkové 
vrstvě obyvatel komunity. Studenti svou praxi provádějí nejen pod vedením člena 
Českého západu, ale též pod supervizí ředitelky školy. Několikaměsíční spolupráce 
obou institucí vyústila v nástup absolventky VOŠP do pracovního poměru v občanském 
sdružení Český západ. Jejím hlavním úkolem je zajišťování kontinuity práce s dětmi 
(volnočasové aktivity dětí, asistence při vypracování domácích úkolů a přípravě na 
výuku, trénink sociálních dovedností a příprava předškolních dětí), na které se vedle 
studentů podílejí i četní dobrovolníci. 

Tak jako v loňském roce i letos o prázdninách Dobrou Vodu navštívily skautské 
družiny z Francie a Švýcarska. I když hlavním záměrem jejich návštěvy byla pomoc při 
stavbě kláštera trapistů, svůj volný čas skauti trávili sportováním a zábavou s členy 
romské komunity.

� Dobrovolníci 

Občanské sdružení Český západ od svého počátku disponuje širokou základnou 
dobrovolníků. V posledních čtyřech měsících roku 2002 organizace zaměstnávala pouze 
jednu administrativní pracovnici a jednu asistentku pro práci s dětmi. Ostatní aktivity 
sdružení byly zajišťovány díky dobrovolníkům, kteří odvedli práci v rozsahu 17.352 
hodin, což představuje 2.169 dnů s osmihodinovou pracovní dobou. 



� Podpora významné společenské události 

Jedním z nezapomenutelných zážitků 
se stal svatební obřad Romana a Kláry, 
obyvatel Dobré Vody. Český západ, o. s. 
pomohl naplánovat a částečně zajistit jeho 
uskutečnění, včetně příjezdu oddávajících 
na místo, kde se obřad konal. Jak fotografie 
dokládají, svatební obřad i hostina byly 
pojaty jako zahradní slavnost. Obsluhu 
zajišťovaly dívky z romské komunity 
vyučené v oboru kuchařka - číšnice.

� Tříkrálová sbírka 

„Koledovali jsme pro ty, kdo potřebují 
naši pomoc“, byl název článku uveřejněného 
v lednovém čísle Toužimských listů. Děti 
z Dobré Vody spolu s členem občanského 
sdružení Český západ se zapojily do 
Tříkrálové sbírky organizované Českou 
katolickou charitou. Celorepubliková 
sbírka je důkazem solidarity ve společnosti, 
prostředkem pro sdílení odpovědnosti, 
možností nezávisle a pružně reagovat na 
potřeby lidí v nouzi. V roce 2002 byl její 
výtěžek věnován na pomoc rodinám v nouzi 
u nás i v zahraničí a podporu charitního díla. 
Koledníci z Dobré Vody byli v mrazivém 
počasí taženi na saních dobráckým koněm 
Ivanem a dům od domu neúnavně přáli 
pokoj do roku 2002. Navštívili tak na 
dvě stovky domácností a po rozpečetění 
pokladniček na Městském úřadě v Toužimi 
bylo napočítáno neuvěřitelných 11.496,40Kč, 
které byly odeslány na konto ČKCH.

Volba nového výboru 
V prosinci skončilo volební období tříčlenného výkonného orgánu sdružení. Dne 

10. 12. 2002 valná hromada zvolila nový, tentokrát osmičlenný výbor občanského 
sdružení Český západ ve složení:

• Lego Ladislav (předseda výboru)

•  Dunček Ján (místopředseda výboru)

dále v abecedním pořadí členové výboru

• Jańczak Piotr

• Kosová Jana

• Kovář Jiří

• Maršík Václav

• Podsedník Karel

• Satoria Karel (bratr Martin)

 První rok činnosti občanského sdružení Český západ přinesl jednoznačně 
bohatou zkušenost, na které je možné stavět v roce příštím. Vedle nesporných 
úspěchů se ukázala také úskalí práce s romskou komunitou i práce v týmu pracovníků 
a dobrovolníků. Prvotní nadšení bude třeba vystřídat systematičtějším plánem, který 
povede k naplňování cílů sdružení. Výsledky se pravděpodobně nedostaví hned, ale 
doufáme, že budou trvalejšího rázu. Také s tímto úmyslem byl při nové volbě rozšířen 
výbor sdružení. Jednotliví členové v něm zastávají určitou oblast činnosti vyvíjenou 
občanským sdružením a všichni společně se scházejí při jednáních výboru, aby 
koordinovali aktivity organizace směrem k naplňování jejího poslání.



Zpráva o hospodaření v roce 2002

Náklady 1 319 000,-Kč
Spotřeba materiálu 174 000,-Kč

z toho tkalcovské stavy 63 000,-Kč

z toho pracovní oděvy a pomůcky 12 000,-Kč

z toho materiál pro práci s dětmi 2 000,-Kč

z toho ostatní režijní materiál 97 000,-Kč

Opravy a udržování 4 000,-Kč
z toho oprava kopírky 1 000,-Kč

z toho oprava motor. pily 3 000,-Kč

Cestovné 130 000,-Kč
Ostatní služby 55 000,-Kč

z toho autoškola 17 000,-Kč

z toho půjčení auta 9 000,-Kč

z toho účetní a daňové poradenství 17 000,-Kč

z toho ostat. režijní náklady 12 000,-Kč

Mzdové náklady 690 000,-Kč
Zákonné soc. a zdr. pojištění 232 000,-Kč
Ostatní daně a poplatky 7 000,-Kč

z toho zákonné pojištění zam. na úraz 4 000,-Kč

z toho poplatky bance 3 000,-Kč

Jiné ostatní náklady 27 000,-Kč
z toho čipové karty pro romské děti 9 000,-Kč

z toho foto na průkazky pro romské děti 2 000,-Kč

z toho kolekce pro romské děti 3 000,-Kč

z toho výlet pro romské děti 1 000,-Kč
z toho ost. náklady spojené s činnostmi 
pořádané pro romské děti
(draci, občerstvení, ceny, školní pomůcky) 12 000,-Kč

Výnosy 1 463 000,-Kč
Tržby z prodeje služeb 1 076 000,-Kč

z toho tržby za služby 1 076 000,-Kč

Přijaté příspěvky 176 000,-Kč
z toho dary od Kláštera trapistů 176 000,-Kč

Přijaté provozní dotace 211 000,-Kč
z toho dotace od Úřadu práce K. Vary 211 000,-Kč

Zisk 144 000,-Kč

AKTIVA 337 000,-Kč
Stavby: 158 000,-Kč

z toho nákup domu 158 000,-Kč

Pokladna: 5 000,-Kč
z toho peníze v hotovosti 5 000,-Kč

Bankovní účet: 86 000,-Kč
Odběratelé: 88 000,-Kč

z toho krátkodobé pohledávky 88 000,-Kč

PASIVA 337 000,-Kč
Dodavatelé: 19 000,-Kč

z toho krátkodobé závazky 19 000,-Kč

Ostatní závazky: 63 000,-Kč
z toho dlužné cestovné 63 000,-Kč

Zaměstnanci 67 000,-Kč
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. pojištění 39 000,-Kč
Ostatní přímé daně 4 000,-Kč

z toho daň z mezd 4 000,-Kč

Závazky k účastníkům sdružení 1 000,-Kč
Nerozdělený zisk běžného hosp. období 144 000,-Kč



Poděkování našim dárcům a příznivcům
Děkujeme předně:

• Klášteru trapistů, Nový Dvůr za finanční, věcnou i morální podporu, 

a dále pak v abecedním pořadí:

• Farnímu úřadu Toužim za bezplatné poskytnutí prostor pro činnost dětského klubu

• Firmě Prokant, s.r.o., Letovice za základní projektovou dokumentaci

•  Firmě Starkon Jihlava, a.s. za podporu při realizaci projektu zaměstnávání příslušníků 
romské komunity 

• Klášteru premonstrátů Teplá za pastorační službu

• Městskému úřadu Toužim za vstřícný přístup zástupců jednotlivých odborů

• Občanskému sdružení Na počátku, Brno za konzultace v oblasti sociální práce

• Sestrám boromejkám z Prahy za vybavení kuchyně nejnutnějším nádobím 
k uskutečnění kroužku vaření pro starší děvčata z Dobré Vody

• Studentkám ZČU FE Cheb Vendule Bartákové a Kateřině Cejpkové za práci na 
metodice „Oddlužení rodin v romské komunitě Dobrá Voda“

• Vyšší odborné škole pedagogické, Svatý Jan pod Skalou za metodické vedení 
a personální zajištění práce s dětmi

• a samozřejmě všem ostatním, kteří byli jakýmkoliv způsobem nápomocni při 
uskutečňování poslání občanského sdružení Český západ

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 38, 364 01 Toužim
Číslo účtu: 0803288319, směr. kód peněžního ústavu: 0800

Výroční zprávu zpracovala Jana Kosová.
Tisk finančně zabezpečil KLÁŠTER TRAPISTŮ V NOVÉM DVOŘE.


