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 Sídlo organizace

Dobrá Voda 8
364 61 Teplá
Tel:  +420 353 391 132 

+420 728 827 053 
http://www.cesky-zapad.cz
e-mail: info@cesky-zapad.cz
IČO: 26550334

 Český západ je nestátní neziskovou organizací, kterou dne 17. 12. 2001 zaregis-
trovalo Ministerstvo vnitra ČR jako občanské sdružení pod č. j. VS/1-1/48 876/01-R. 
V roce 2003 se jeho členská základna rozrostla na dvacet a jeho činnost byla řízena 
nově zvoleným osmičlenným výborem.

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

  Výbor

V prosinci 2002 valná hromada zvolila nový 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 

 Jednotliví členové výboru zastávali určitou oblast činnosti jako například sociální 
práce, zaměstnávání či kultura a všichni společně koordinovali aktivity organizace 
směrem k naplňování níže uvedeného poslání. Na sklonku roku 2003 proběhla dle 
stanov sdružení další volba výboru, který povede organizaci tentokrát po dva násle-
dující roky.
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  Poslání organizace

 Posláním občanského sdružení Český západ je podporovat začlenění obyvatel soci-
álně vyloučené romské komunity v obci Dobrá Voda do společnosti. Členové sdruže-
ní si uvědomují důstojnost, krásu a autonomii každého lidského života i společenství, 
a proto svůj úkol spatřují předně v probouzení „chuti růst“ a rozvíjet se, rozpoznávat 
své skryté možnosti, samostatně se starat o své životní záležitosti, posilovat dobré 
sousedské vztahy a využívat sílu, která je v komunitě ukryta.

 S vědomím těchto hodnot se členové sdružení snaží naplňovat poslání organizace 
vytvářením podmínek pro:

  osobní i profesní růst členů komunity zajišťováním rekvalifikačních 
a vzdělávacích programů,

  zvýšení zaměstnanosti vytvářením nových pracovních příležitostí, případně 
zprostředkováním zaměstnání,

   všeobecný rozvoj dětí a mládeže organizováním a pořádáním volnočasových 
aktivit, individuálního doučování, ale také prevenci či řešení patologických jevů,  

  osobní angažovanost obyvatel Dobré Vody při řešení problémů veřejného zájmu, 
zejména na komunální úrovni,

 zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.)

 rozvoj místní infrastruktury ve spolupráci s místní samosprávou,

  překonávání komunikačních bariér mezi příslušníky romského etnika a zástupci 
veřejnoprávních institucí. 

 Slovo úvodem

Milí přátelé,

úvodní stránka této výroční zprávy Vás seznámila 
s posláním občanského sdružení Český západ. Do-
volte, abych Vás pozval ke čtení stránek následují-
cích, které přinášejí přehled o naší každodenní práci 
v roce 2003. 

 Tento rok byl pro Český západ rokem velkých 
změn. První předzvěstí této skutečnosti byla volba 
osmičlenného výboru, která se uskutečnila na sklon-
ku roku 2002. Rozmanitost zaměření jednotlivých 
členů výboru slibovala nové nápady, ale i názory, 
více sil, ale i úkolů, více diskuse, ale i větší nárok 
na hledání společné řeči. Ukázalo se, že v mezích 
poslání Českého západu nelze realizovat všechny 
myšlenky, byť bezesporu dobré, dále se potvrdilo, že 
cesta k úspěchu vede pouze každodenní - chtělo by 

se říci mravenčí - takřka neviditelnou prací. K tomuto poznání nás vedly nejen další 
a další zkušenosti se členy dobrovodské komunity, ale především příchod nových, 
v dané problematice vzdělaných spolupracovníků.

 Ve většině našich aktivit jsme však s většími či menšími modifikacemi pokračo-
vali v započatém díle; nadále jsme tak zaměstnávali členy dobrovodské komunity, 
či jim ve spolupráci s karlovarským Úřadem práce nabízeli rekvalifikace, zajišťovali 
jsme výkony trestů obecně prospěšných prací, probíhal odpolední klub pro starší 
děti v Toužimi, volnočasové aktivity pro školní děti v Dobré Vodě... V rámci projektu 
Otevřené dveře jsme pak začali pracovat i s nejmenšími dětmi od dvou let, individu-
ální doučování se rozšířilo i na děti navštěvující základní školu a pěvecký a taneční 
kroužek měl od svých prvních veřejných vystoupení potěšující úspěchy. Díky částeč-
né rekonstrukci sídla sdružení jsme získali další tři místnosti, ve kterých je umístěna 
dílna pro ruční výrobu koberců, klub pro dívky a ženy z romské komunity a celé obci 
sloužící kaple. Více o naší práci najdete uvnitř této zprávy.

 Dříve však než se pustíte do čtení následujících stránek, dovolte, abych vyslovil 
poděkování našim pracovníkům, dobrovolníkům a praktikantům, též přátelům z Dob-
ré Vody a všem, kteří se k našemu dílu připojili svým darem, ať již materiálním či 
duchovním. Teprve spojení všech těchto částí dovoluje Českému západu pokračovat 
v naplňování svého poslání. 

  Ladislav Lego

  Předseda výboru
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  Soužití v obci Dobrá Voda

 V polovině 60. let vyrostl na okraji obce Dobrá Voda na Toužimsku v Karlovarském 
kraji panelový dům skýtající možnost ubytování čtrnácti rodinám. První osadníci pra-
covali v rostlinné a živočišné výrobě. Postupně se do panelového domu stěhovali 
romští obyvatelé blízkého i vzdálenějšího okolí. V současné době v něm bydlí osmde-
sát Romů, z nichž téměř polovinu tvoří děti. Romská komunita představuje přibližně 
92 % všech obyvatel obce Dobrá Voda.

 V roce 1998 se do těsného sousedství obce přistěhovali bratři trapisté s úmyslem 
založit zde klášter. Jedním z přání otce opata bylo podpořit sociálně uzavřenou a vy-
loučenou komunitu a pomoci jejím členům postavit se na vlastní nohy. Tak v létě roku 
2000 vznikl projekt pomoci romské komunitě, který se ve své první fázi soustředil 
na vytváření pracovních příležitostí v Dobré Vodě a nejbližším okolí. V rámci Kláštera 
trapistů prošlo pracovním poměrem dvanáct obyvatel. Již v této fázi projektu se na 
jeho realizaci aktivně podíleli budoucí zakladatelé občanského sdružení Český západ 
– Jan Lego, Karel Podsedník a další dobrovolníci.

 Na sklonku roku 2001 iniciativu převzalo nově vzniklé občanské sdružení Český 
západ, které vedle vytváření pracovních příležitostí pro romské obyvatele Dobré Vody 
a okolí postupně rozšířilo své aktivity o intenzivní práci s romskými dětmi a mládeží, 
poradenství a pomoc v sociálních otázkách, možnost výkonu alternativního trestu, 
zvyšování kvalifikace a vzdělání, kultivace bydlení i kulturního vyžití.

 Pracovníky Českého západu a domácí obyvatele dělí vzdálenost, kterou bychom 
mohli charakterizovat slovy „co by kamenem dohodil“. Na fotografii vidíte sídlo sdru-
žení a v průčelí kamenné brány okna panelového domu.

 Naše činnost v roce 2003

 Více než roční působení Českého západu v Dobré Vodě a okolí během roku 2001 
a 2002 vytvořilo dobrý základ pro rozšiřování nových aktivit a prohlubování těch, kte-
ré již měly v občanském sdružení svou tradici. V tomto roce byla velká část aktivit 
sdružení realizována v rámci dvou celoročních projektů, které nesly názvy Odvaha 
řešit a Otevřené dveře. V následujících stránkách se s Vámi chceme podělit o radosti 
i starosti této práce. 

 Osobní i profesní růst členů komunity

 Ženy z Dobré Vody a okolí si v roce 2003 zvyšovaly svou kvalifikaci v oboru šička 
(krejčová). Dokladem je následující zpráva:

 Ve dnech 19. 2. až 1. 3. 2003 proběhla rekvalifikace tří žen evidovaných v registru 
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příslušník romské komunity, se vypracoval na vedoucího pracovní skupiny a po do-
mluvě s řídícím pracovníkem vedl a evidoval práci ostatních, sbíral návrhy na změny 
práce či pracovních podmínek, doklady o pracovní neschopnosti a zvládal náročné 
akutní situace.

 Všeobecný rozvoj dětí a mládeže

 V oblasti podpory vzdělanosti si pracovníci občanského sdružení vytvořili úzce spe-
cializovaný plán pouze pro práci s dětmi. V něm se zaměřili předně na kritická období 
jejich vzdělávání a na prevenci selhávání v těchto obdobích. Konkrétně jde o tyto 
aktivity: Školička jako příprava na vstup do mateřské školy; individuální doučování 
v čase odpolední družiny coby podpora v prvních ročnících základní školy; odpolední 
klub pro děti ze druhého stupně ZŠ a ZVŠ na faře v Toužimi jako prevence sociálně 
patologických jevů; a konečně klubovna pro rybičky (mladší děti) a velryby (starší 
děti) v Dobré Vodě pro smysluplné využití volného času. Kromě toho proběhlo v roce 
2003 mnoho jednorázových akcí jako letní tábor, karneval, dětský a indiánský den, atd.

 Školička

 Skutečnost, že se počátkem roku  v Dobré Vodě utvořila skupinka asi pěti dětí, kte-
ré nenavštěvovaly mateřskou školu a zůstávaly celý den doma, přivedla pracovníky 
na myšlenku vytvořit jakousi mateřskou školu - Školičku, která by se zaměřila na práci 
s předškolními dětmi.

Úřadu práce Karlovy Vary z obcí Dobrá Voda, Bezděkov a Nová Farma v oboru šička 
(krejčová). Skupina  absolvovala  osmdesátihodinovou  rekvalifikaci, kterou občanské 
sdružení Český západ připravilo ve spolupráci s brněnskou neziskovou organizací Na 
počátku. Rekvalifikační kurz vedla lektorka Bc. Marie Šindelková, držitelka povolení 
udílet osvědčení o rekvalifikaci ve zmíněném oboru. Ženy po úspěšném absolvování 
kurzu slavnostně převzaly certifikáty, a to za účasti starosty a místostarosty města 
Toužim, předsedy a dalších členů občanského sdružení Český západ. Celou vzdělá-
vací akci financoval Úřad práce v Karlových Varech.

 Vytváření pracovních příležitostí

 Občanské sdružení Český západ nadále pokračovalo ve vytváření pracovních pří-
ležitostí pro romské občany z Dobré Vody, Bezděkova a nejbližšího okolí. Kromě asi-
stentek pro práci s dětmi a administrativní pracovnice bylo povětšinou ve spolupráci 
s Úřadem práce v Karlových Varech v roce 2003 zaměstnáno jedenáct pracovníků 
(z toho čtyři ženy) v profesi lesní dělník, dělník pro  pomocné  práce, tkadlena a  „paní 
domu“,  které  byla  svěřena  správa  sídla občanského sdružení. Jeden z pracovníků, 
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 Cílem bylo poskytnout dětem takové podmínky, ve kterých by se mohly rozvíjet 
podle vlastních potřeb a individuálního vývojového stupně. Druhotným cílem pak je 
připravit děti na vstup do mateřské  nebo základní školy, pomoci jim přizpůsobit 
se novému kolektivu a zvládání nových požadavků. Vycházíme z přirozených potřeb 
dětí, kterými jsou práce v klidu, tichu  a  soustředění, možnost  svobodné  volby,  
respekt  k dítěti a jeho činnosti. Pomůcky, s kterými děti pracují, podporují smyslové 
vnímání, jazykové a kognitivní dovednosti, matematickou představivost, jemnou i hru-
bou motoriku atd. 

 Doučování

 Od ledna do června 2003 probíhalo doučování v rámci dvouhodinového bloku tři-
krát týdně v klubovně v Dobré Vodě. Od září doučovala pracovnice Českého západu 
děti prvního stupně přímo ve škole v Toužimi. Díky vstřícnému přístupu vychovatelek 
školní družiny si mohla naše asistentka vyzvedávat děti ze společného programu 

a individuálně se jim věnovat. Spolupracovala nejen s rodiči dětí, s pedagogy, ale 
i se speciálními odborníky (Dyscentrum Karlovy Vary). Cílem individuálního doučová-
ní je podpořit děti při zvládání učiva (1.- 3. třída), posílit jejich motivaci ke vzdělání, 
zvýšit jejich sebevědomí a přispět k tomu, aby se v rámci svých možností vzdělávaly 
na základní škole. Pedagogická pracovnice sdružení při své práci uplatňuje metodu 
pedagogiky Marie Montessori. Děti, nejen že se chodí učit rády, což je první znám-
kou úspěchu, ale jsou schopny samostatně a soustředěně pracovat a rozvíjet se tak 
podle svých vlastních potřeb. 

 Odpolední klub

 Odpolední klub je název pro každodenní dvouhodinový blok s nepovinnou docház-
kou, kdy děti staršího školního věku mají možnost trávit volný čas pod kvalifikovaným 

vedením v době mezi koncem školního vyučováním a odjezdem autobusu do Dob-
ré Vody. Tento chráněný prostor a čas je také prevencí proti potulování se dětí po 
městě. Děti mají možnost si v klubu napsat domácí úkoly, navštěvují místní knihovnu, 
společně slaví svátky a narozeniny apod.

 Volnočasové aktivity v klubovně v Dobré Vodě

 Děti jsou rozděleny na mladší a starší Rybičky a Velryby, které se v klubovně pra-
videlně střídají podle programu týdne. Aktivity vycházejí z projektu Otevřené dveře, 
v němž jsou zastoupeny všechny důležité oblasti rozvíjející osobnost člověka. Pra-
covnice občanského sdružení využívala měsíční témata zmíněného projektu při práci 
s nejmenšími, mladšími školními i dospívajícími dětmi s tím, že  aktivity přizpůsobila 
věku a potřebám té které věkové skupiny. Do budoucna je možné se k jednotlivým  
tématům vracet a  prohlubovat znalosti a dovednosti vyvíjejících se dětí.

 Taneční a pěvecký kroužek

 Děti z Dobré Vody i v letošním roce navštěvovaly pěvecký kroužek pod vedením 
pana Aliho Demetera a taneční kroužek, který vedla jeho dcera Marie Demeterová. 
Dívky i chlapci vystupovali se svým uměním v blízkých městech jako například Tou-
žim, Teplá a Karlovy Vary, ale i ve velkých a vzdálených jako je Brno a Praha.
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 Osobní angažovanost obyvatel obce

 Snahou pracovníků občanského sdružení je, aby příslušníci romské komunity byli 
při styku s úřady i veřejností zcela samostatní a i přes různé obtíže plynoucí někdy 
z předsudků na obou stranách, jindy z neporozumění, dokázali vyjadřovat své po-
žadavky, současně naslouchat těm, které jsou vznášeny z druhé strany, a celkově 
jednali podle norem akceptovaných společností.

 K tomuto cíli se pracovníci snaží přispívat jednak způsoby svého chování při běž-
ném styku s klienty, jednak například přípravou jednání klienta s pracovníky úřadů. 

 V roce 2003 někteří z obyvatel obce vstoupili do jednání se zástupci města Toužim 
(vlastníkem domu obývaného Romy) a společně hledali řešení špatného stavu pane-
lového domu. Tyto a další návštěvy přinesly své první plody v podobě opravených 
vstupních dveří, zasklených rozbitých oken, vyklizených sklepů a úklidu v okolí budo-
vy. Všichni společně měli příležitost zažít, že iniciativa občanů není marná, ale naopak 
proměňuje svět kolem nás i v nás. 

  Když se celá komunita pustí do společného díla...
 

 Vedle již zmíněného řešení zlepšování bytových podmínek romských obyvatel obce 
Dobrá Voda, uvedeme jeden příklad toho, jak se komunita umí shromáždit kolem 
řešení svých záležitostí. Vkládáme článek „Sloni za dětmi“ popisující jednu z akcí to-
hoto druhu a to ve znění, v kterém byl prezentován na stránkách Toužimských novin 
(6/2003).

  Sloni za dětmi

 Nápad, aby se sloni zabydleli místo v opuštěném zábavném parku u panelového 
domu v obci Dobrá Voda, kde jsou dětí nejméně tři tucty, se zrodil hnedle v několika 

hlavách najednou. Ty se postupně daly dohromady a začaly myšlenku šířit téměř mezi 
všechny dobrovodské obyvatele. Ženské osazenstvo zodpovědné za práci s dětmi 
čekalo na mužnou ruku praktikanta Honzy z Jaboku a nakonec se ukázalo, že romská 
komunita zde sídlící disponuje takovýma rukama v hojné míře. 

 Vše začalo anketou, kterou Karel, pracovník občanského sdružení Český západ, 
rozdal mezi obyvatele panelového domu. V jejích odpovědích se vícekrát objevilo 
přání vystavět pro děti hřiště v blízkosti bytovky. Stačila jediná otázka směrem k ma-
minkám z komunity, co si o tomto nápadu myslí, co by do realizace mohly vložit 
(nápady, sílu, čas...) a jak by se to celé dalo udělat. Zvažovali jsme i rizika, tj. co by 
nám naše plány mohlo pokazit, a jak bychom tomu mohli předejít... Nakonec jsme ze 
všech nápadů, kterými maminky jen hýřily, vybrali ten, jehož úspěch byl nejdosažitel-
nější. Tedy sloni za dětmi. 

 První důležitý krok pro realizaci nějakého díla jsme měli za sebou - zrodil se nápad. 
Druhým krokem bylo zmapování zdrojů. Těch bylo několik. První - nadšení maminek 
a dětí, druhý - již blížící se praktikant, třetí - silní muži - tatínkové malých dětí, čtvrtý 
- dřevění houpací sloni v opuštěném zábavném parku, pátý - svolení bratří trapistů 
- majitelů pozemku - k přesunu slonů poblíž dětem, šestý - cement od stavitele pana 
Kováře, přes pana Stránského, sedmý -nářadí z Českého západu, osmý - pojízdné 
auto, a tak dále a tak dále... Součinnost všech  těchto  činitelů  přikořeněná  notnou  
dávkou  elánu  všech  zúčastněných a zpříjemněná domácím perníkem, přiměla slony 
k pohybu.

 Nejdříve se v zemi pevně zabetonovaným slonům moc nechtělo, ale nářadí v ru-
kách dospívajících chlapců bylo nekompromisní. Když po dvou odpoledních leželi 
sloni bezbranně na trávníku bývalého zábavného parku, maminky a malé děti jim 
trochu očistily kůži a připravily je tak na přijetí nového barevného kabátku. Zatímco 
jedna část komunity se zabývala „přemlouváním“ (usilovným kopáním a smirkováním) 
slonů k pohybu směrem k dětem, druhá - tatínkovská - část připravila výkopy pod 
okny panelového domu, kde se mohli sloni po převozu zabydlet. Transport slonů se 
neobešel bez silných rukou a auta. To střídavě převáželo slony a děti, děti a slony, 
až se všichni shromáždili před domem. Tam už jeden z tatínků - profesí zedník - mí-
chal beton. U toho museli kluci být, aby v budoucnu uměli být podobně zruční, jako 
starší z jejich komunity. Přiložili své ruce k dílu nošením kamenů, přidržováním slonů, 
mícháním betonu. Ženy hlídaly malé děti, které se samozřejmě chtěly na ještě neroz-
koukané (a hlavně nezabetonované) slony vyšplhat a pohoupat se, případně nosily 
vodu na přípravu betonu.     

 Ráno dalšího dne děti natřely slonům žlutý, zelený a červený kabátek a nezbývalo 
než po dobře vykonaném díle oslavit první krok za ideálem dětského hřiště tím, že se 
všichni společně zakousli do domácího perníku s marmeládou.
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o materiální pomoc při vybavení klubu pro ženy a dívky, zapůjčení šicího stroje a soft-
warového vybavení.

 s Humanitárním skladem plzeňské Diecézní charity

 Polovina roku 2003 přinesla milou spolupráci s pracovníky humanitárního skladu, 
který je součástí Diecézní charity Plzeň. Ti z romské komunity, kteří potřebovali mate-
riální pomoc, mohli navštívit plzeňský sklad a kromě oblečení si vybrat také potřebné 
vybavení domácnosti. V některých případech pomoc přijela přímo do Dobré Vody.

  Pracovní tým

  Mini-právní poradna

 Od října 2003 se romští obyvatelé Dobré Vody mohli ve svých právních záležitos-
tech poradit se studentem posledního ročníku právnické fakulty, který je současně 
dobrovolným pracovníkem občanského sdružení Český západ.         

  Spolupracujeme

 s Klášterem bratří trapistů
 Jak jsme již v úvodních stránkách výroční zprávy uvedli, bratři trapisté jsou iniciátory 
díla pomoci v dobrovodské romské komunitě. Kromě toho poskytují občanskému 
sdružení prostory sídla sdružení a přilehlé zahrady, velkoryse podporují aktivity Čes-
kého západu finančními a materiálními dary, svou účastí ve výboru a modlitbou. V ro-
ce 2003 financovali také částečnou opravu prostor sídla sdružení.

 se státními i nestátními institucemi
 Spolupráce s karlovarským Úřadem práce - stejně jako v roce předcházejícím 
-umožnila Českému západu nabídnout romským ženám účast na rekvalifikačním kur-
zu v oboru šička, a pro deset jiných pracovníků vytvořit pracovní příležitosti. Vážíme 
si též zájmu města Toužim o dění v naší obci, ochoty vcházet se zástupci romské 
komunity do diskuze a domlouvat se na konkrétních krocích při řešení bytové situ-
ace. Krajský úřad Karlovarského kraje, podobně jako Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR, Nadace OSF a Nadace pro radost se v roce 2003 významnou 
měrou podílely na dotování projektů Otevřené dveře a Odvaha řešit.

 
 s probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary 

 Občanské sdružení Český západ v roce 2003 umožnilo výkon trestu obecně pro-
spěšných prací sedmi odsouzeným, kteří trest odpracovávali především na kultivaci 
obce, panelového domu a okolí, či sídle sdružení. Celkem bylo takto odpracováno 
1055,5 hodin.  

 se studenty vyšších a vysokých škol   
 V roce 2003 občanské sdružení Český západ přivítalo pět studentů Vyšší odborné 
školy pedagogické ze sv. Jana pod Skalou a Jaboku, kteří zde strávili týdenní pra-
xi. Další dvě studentky antropologie a sociální práce prováděly v romské komunitě 
z Dobré Vody výzkum, který popsaly ve svých diplomových pracích a uvedly také 
praktická doporučení pro zlepšení práce v komunitě.    

  s občanským sdružením Na počátku
 Jedním z cílů občanského sdružení Na počátku je vzdělávání a podpora osobnost-
ního růstu žen s důrazem na objevení jejich ženství, procitání v něm a posílení ma-
teřské identity. Tyto snahy jsou zároveň velmi blízké snahám občanského sdružení 
Český západ, což přispělo k rozvinutí bohaté spolupráce mezi oběmi organizacemi. 
Konkrétně se jedná o vyslání jedné pracovnice z Na počátku do Dobré Vody, dále 

Karel Podsedník
Terénní sociální pracovník 
pro práci s komunitou 
v Dobré Vodě.

Jana Kosová
Terénní sociální 
pracovnice pro práci 
s komunitou vyslaná 
o. s. Na počátku.

Lenka Kuřátková
Asistentka pro práci 
s dětmi. Vede odpolední 
klub pro starší děti.

Jana Zirhutová
Asistentka pro práci 
s dětmi. Vede Školičku 
a Rybičky

Marie Bernardová - administrativní pracovnice o. s. Český západ.
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NÁKLADY 1 625 000,- Kč

Spotřeba materiálu 226 000,- Kč

   z toho materiál pro tkalcovnu 32 000,- Kč

   z toho pracovní oděvy a pomůcky 10 000,- Kč

   z toho materiál pro práci s dětmi 80 000,- Kč

   z toho ostatní režijní materiál 72 000,- Kč

   z toho pneu na auto 6 000,- Kč

   z toho ovocné stromky 3 000,- Kč

   z toho PC + příslušenství 23 000,- Kč

Cestovné 33 000,- Kč

Ostatní služby 249 000,- Kč

   z toho služby advokáta 5 000,- Kč

   z toho nájemné 80 000,- Kč

   z toho účetní a daňové poradenství 28 000,- Kč

   z toho telefony 38 000,- Kč

   z toho ostatní režijní náklady 98 000,- Kč

Mzdové náklady 825 000,- Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 281 000,- Kč

Ostatní daně a poplatky 11 000,- Kč

   z toho zákonné pojištění zaměstnanců na úraz 7 000,- Kč

   z toho poplatky bance 4 000,- Kč

VÝNOSY 1 884 000,- Kč

Tržby z prodeje výrobků a služeb 793 000,- Kč

   z toho tržby za tkalcovnu 38 000,- Kč

   z toho tržby za služby 755 000,- Kč

Přijaté příspěvky 84 000,- Kč

   z toho dary - Kláštera trapistů 55 000,- Kč

   z toho dary - Diecézní charita 8 000,- Kč

   z toho dary - CAHA 19 000,- Kč

   z toho ostatní dary 2 000,- Kč

Přijaté úroky 1 000,- Kč

Dotace projektů 585 000,- Kč

   z toho grant 1 120 000,- Kč

   z toho grant 2 10 000,- Kč

   z toho grant 3 55 000,- Kč

   z toho grant 4 100 000,- Kč

   z toho grant 5 300 000,- Kč

Přijaté dotace od Úřadu práce K. Vary 413 000,- Kč

Ostatní výnosy 8 000,- Kč

Zisk 259 000,- Kč

AKTIVA 500 000,- Kč

Hmotný investiční majetek 158 000,- Kč

   z toho nemovitosti 158 000,- Kč

Finanční prostředky 273 000,- Kč

   z toho peníze na pokladně 3 000,- Kč

   z toho peníze na bankovním účtu 270 000,- Kč

Odběratelé 68 000,- Kč

   z toho krátkodobé pohledávky 68 000,- Kč

Pohledávky za zaměstnanci 1 000,- Kč

PASIVA 500 000,- Kč

Dodavatelé 21 000,- Kč

   z toho krátkodobé závazky 21 000,- Kč

Ostatní závazky    1 000,- Kč

Zaměstnanci 75 000,- Kč

Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdravotní pojištění 5 000,- Kč

Ostatní přímé daně 9 000,- Kč

   z toho daň z mezd 9 000,- Kč

Závazky k účastníkům sdružení 6 000,- Kč

Nerozdělený zisk minulého období 144 000,- Kč

Nerozdělený zisk běžného hospodářského období 259 000,- Kč

  Zpráva o hospodaření v roce 2003



16

Děkujeme našim dárcům a spolupracovníkům roku 2003:

  Bratřím trapistům za finanční dary pro rozvoj práce s dětmi a ženami, provoz sídla sdružení 
a materiální i duchovní starání se o pracovníky občanského sdružení

  Farnímu úřadu Toužim za poskytnutí prostor, v nichž se uskutečňuje odpolední klub pro 
děti, a dále pak za celoroční organizaci i finanční podporu kulturních akcí pro obyvatele 
Dobré Vody

  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční podporu projektu „Otevřené 
dveře“

  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Karlovarského kraje za finanční podporu projektu „Otevřené dveře“  

  Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu 
Karlovarského kraje za finanční podporu projektu „Odvaha řešit“ 

  Nadaci Open Society Fund Praha za finanční podporu projektu „Odvaha řešit“

  Nadaci pro radost za finanční podporu projektu „Malým i větším z Dobré Vody aneb 
rybičkám a velrybám pro snadnější plavbu životem“

  Diecézní charitě Plzeň za příspěvek z výtěžku Tříkrálové sbírky, díky němuž některé děti 
z pěveckého a tanečního kroužku oblékly nové kroje

  Úřadu práce Karlovy Vary za dotaci platů vybraných zaměstnanců našeho sdružení

  Praktikantům z VOŠ pedagogické Sv. Jan pod Skalou, Jaboku a Pedagogické fakulty UK 
za odvahu, nasazení a tvořivost při práci s dětmi

  Společenství Jan 10 za poskytnutí prostor k uspořádání letního tábora pro děti na faře 
v Krásně

  Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského za vybavení dětské klubovny a kuchyně 

  Občanskému sdružení Na počátku za vyslání pracovnice věnující se ženám v romské 
komunitě, za dobrovolnickou práci svých členů a zapůjčení vybavení dámského klubu  

  Pracovníkům Humanitárního skladu Plzeň za velkorysou materiální pomoc jednotlivým 
rodinám z Dobré Vody  

  MUDr. Jiřině Křížkové za darování osobního automobilu

  Panu Janu Kosovi za dobrovolnickou práci při rekonstrukci elektřiny v sídle sdružení 

  Mgr. Jiřímu Cahovi a jeho salesiánské komunitě za finanční částku na koupi nového 
počítače

  PhDr. Zuzaně Havrdové, CSc. za darované hodiny supervize

  Panu Demeterovi a jeho dceři Marii za vedení tanečního a pěveckého kroužku s dětmi

  Panu Jiřímu Kovářovi za vybavení sídla sdružení židlemi 

  Panu Milanu Dolečkovi za pohádkové knížky a encyklopedie pro děti 

  Pracovníkům úřadů v regionu za laskavou spolupráci i trpělivost s tím, co ještě neumíme

  Všem obyvatelům Dobré Vody, pracovníkům Českého západu a dobrovolníkům, kteří se 
podíleli na celkové opravě sídla sdružení i jeho okolí

  Všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili dílo občanského sdružení Český západ.




