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 Sídlo organizace 

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
Tel.: +420 353 391 132
 +420 724 732 247
http: //www.cesky-zapad.cz
e-mail: info@cesky-zapad.cz
IČO: 26550334

Občanské sdružení Český západ je nestátní neziskovou organizací zaregistrovanou 17. 12. 
2001 Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/48876/01-R.

 Výbor

 Mgr. Jana Kosová (předsedkyně výboru)
 Ján Dunček (místopředseda výboru)

Členové výboru v abecedním pořadí podle příjmení:
 P. Piotr Jańczak
 Bratr Samuel (Yves Lauras – představený Kláštera bratří trapistů v Novém Dvoře)
 Mgr. Jan Lego
 Bc. Ladislav Lego
 Ing. Václav Maršík 

 Dozorčí rada

V abecedním pořadí dle příjmení:
 Anna Dunčeková
 P. Augustin Kováčik
 Jiří Kovář
 Helena Podlesny
 Miloslava Zelenková

 Veřejná sbírka

Občanské sdružení Český západ zahájilo dne 6. prosince 2004 veřejnou sbírku na základě 
osvědčení Krajského úřadu Karlovy Vary. Veřejná sbírka se koná za účelem získání finanč-
ních prostředků na spolufinancování podpory integrace romské komunity v regionu Dobré 
Vody do majoritní společnosti a na rekonstrukci budovy budoucího komunitního centra v ob-
ci Dobrá Voda. Veřejnou sbírku je možné konat na celém území ČR.

 Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad, 364 01 Toužim
Číslo účtu: 0803288319/0800, 0804889319/0800 - veřejná sbírka
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 Poslání občanského sdružení Český západ

Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska ob-
čanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů sdružení, taková společnost, ve 
které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenli-
vosti a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

Český západ chce vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj obyvatel Dobré Vody.

Český západ svého poslání dosahuje:

 Slovo úvodem 

Vážení a milí přátelé,

dostáváte do rukou výroční zprávu občanského sdružení 
Český západ a máte možnost skrze ni nahlédnout, jak se 
odvíjel život v naší organizaci a v Dobré Vodě během minu-
lého roku. Když jsme se společně s pracovním týmem nad 
uplynulým rokem zamýšleli, shodli jsme se, že rok 2005 byl 
pro celou organizaci i obyvatele Dobré Vody rokem význam-
ným. 
Dál pokračovaly a rozvíjely se činnosti a služby, které jsme 
dobrovodským obyvatelům nabízeli již v minulých letech, 
například zaměstnávání, tvořivé dílny, vzdělávání, Školička 
a volnočasové aktivity pro děti. Přicházelo mnoho nápadů, 
jak naši práci zkvalitňovat i kvantifikovat, ale spolu s nimi 
jsme se dozvídali také o svých hranicích. Začali jsme si více 
uvědomovat, že pro dobré fungování organizace musíme najít rovnováhu mezi aktivitou smě-
rem ven – v našem případě poskytováním služeb, a aktivitou směrem dovnitř – tedy posilo-
váním vnitřní kapacity organizace.
A už zde byla myšlenka na strategický plán a s ní přišly i otázky: Je opravdu vhodná doba 
na to, abychom se pustili do strategického plánování? Je Český západ dostatečně stabili-
zovanou organizací? Následovala diskuse mezi členy výboru i pracovního týmu, jež skon-
čila rozhodnutím, že se do strategického plánování pustíme. Realizovat tuto myšlenku nám 
umožnilo získání podpory projektu Rozvoj Českého západu z Evropského sociálního fondu. 
Při strategickém plánování jsme si stanovili čtyři hlavní cílové oblasti, tzv. strategické priori-
ty, a to oblast ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, BYDLENÍ, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PART-
NERSTVÍ. Také došlo ke změnám v organizační struktuře sdružení. Práce strategického 
týmu vyústila ve vznik dokumentu Strategického plánu občanského sdružení Český západ 
na období 2006 až 2008. Valná hromada občanského sdružení, která se konala 19. prosince 
2005, tento plán odsouhlasila a přijala s platností k 1. lednu 2006.
Další významnou událostí roku 2005 byl vznik domovního výboru v Dobré Vodě. Tato událost 
je spjata s odkoupením panelového domu – bydlištěm romských rodin - od Města Toužim. 
Výbor Českého západu bouřlivě diskutoval, zda vstoupit do situace, kdy Město Toužim na-
bízelo byty k prodeji, ale romští dobrovodští obyvatelé přitom nebyli připraveni založit spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek. Nakonec padlo rozhodnutí představit komunitě různé 
alternativy, jak tuto situaci řešit. Následovalo několik jednání se všemi romskými obyvateli 
Dobré Vody, v nichž Český západ vystupoval jako ten, kdo nabízí, doprovází a moderuje, ale 
dohodnutí se a rozhodnutí mělo padnout ze strany komunity. Stanovisko bylo jednoznačné, 
nájemníci se zatím necítili na převzetí odpovědnosti za správu domu, a proto o tuto službu 
požádali Český západ. Český západ přijal žádost odkoupení domu pouze na přechodné ob-
dobí a zaangažoval do správy všechny nájemníky, kteří ze svého středu zvolili důvěryhodné 
zástupce - a tak vznikl domovní výbor, který se pravidelně třikrát v měsíci schází, projednává 
připomínky a podněty nájemníků, zajišťuje opravy a vzdělává se. To vše s jediným cílem – 
naučit se samostatně a odpovědně spravovat dům a připravit se na odkoupení jednotlivých 
bytů do vlastnictví.
A nyní na závěr ještě velké poděkování, které patří našim romským přátelům za jejich úsilí, 
dobrou vůli a velkou snahu dělat dobré věci dobře, bratřím trapistům za obrovskou podporu 
v naší práci a za jejich důvěru k nám, dobrovolníkům a všem příznivcům Českého západu 
a samozřejmě také pracovnímu týmu za jeho vytrvalost a úsilí pokračovat dál ve společném 
díle.
                                        
  

  posilováním sebevědomí dobrovodských občanů a podporou při objevování jejich jedi-

nečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj;

 pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů;

  vytvářením pracovních příležitostí, případně pomocí s uplatněním na pracovním trhu;

 organizováním volnočasových aktivit a individuálního doučování;

  zapojováním obyvatel Dobré Vody do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na ko-

munální úrovni;

 zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.);

  překonáváním komunikačních bariér mezi obyvateli panelového domu a zástupci veřej-

noprávních institucí.

Mgr. Jana Kosová
Výkonná ředitelka

Členové občanského sdružení Český západ při své práci věří v krásu a důstojnost každého 
člověka. Jsou si vědomi toho, že musí usilovat nejen o podporu jednotlivce, ale také celé 
komunity, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Český západ nechce dělat práci za druhé, 
ale naopak chce svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí.
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  Krátký pohled do historie Českého západu

Období v letech 
1998 – 2001
Z francouzského Sept-Fons 
jsou vysláni bratři trapisté 
do České republiky, aby zde 
vybudovali klášter. Jejich 
hledání vhodného místa je 
zakončeno „nalezením“ No-
vého Dvora. Začíná stavba 
kláštera a zároveň bratři 
objeví o dva kilometry dál 
vesnici Dobrou Vodu. V létě 
2000 mniši nabízejí možnost 
pracovního uplatnění někte-
rým dobrovodským mužům, 
kteří byli nezaměstnaní. 
Jedná se o stavební práce. 
Na zaměstnávání romských 
mužů se podílejí Jan Lego, 
Karel Podsedník a Ladislav 
Lego.  
Práce spojená s vytváře-
ním pracovních příležitostí 
a s organizací práce narůs-
tá, již není možné, aby vše 

zaštiťoval Klášter bratří trapistů, a proto 17. 12. 2001 vzniká občanské sdružení Český zá-
pad. Jeho zakládajícími členy jsou Ján Dunček - zástupce dobrovodských obyvatel, Jan 
Lego a Karel Podsedník.

Rok 2002 
Odhalování příčin nezaměstnanosti, první ženy
Český západ se snaží reagovat na vysokou nezaměstnanost nejenom vytvářením pracovních 
míst, ale současně hledá její příčiny. Jedna z nich byla nízká kvalifikace, proto občanské 
sdružení přichází s nabídkou zprostředkování rekvalifikačních kurzů. Takto se podařilo zvýšit 
si kvalifikaci pěti mužům (v profesi lesní dělník – práce s motorovou pilou a tesař – truhlář) 
a třem ženám (tkadlena – práce na tkalcovském stavu).
V této době do Českého západu přicházejí první ženy: Jana Zirhutová, která věnuje svoji 
pozornost dětem, a Jana Kosová vyslaná občanským sdružením Na počátku, s úkolem vě-
novat se ženám.

Léta 2003 – 2004
Ženy začínají přebírat iniciativu, rozvoj vzdělávání, tvoření a volnočasových aktivit
Dál pokračuje zaměstnávání mužů a také dvou žen a vznikají nové programy pro děti: Ško-
lička pro předškolní děti, doučování, kroužek vaření a Odpolední klub. 
Jana Kosová přijímá podněty žen z komunity a podporuje je při plánování a uskutečňování 
společných aktivit. Bylo to například vystavění malého hřiště s houpacími dřevěnými slony 
u panelového domu a výlet do ZOO v Plzni, kterému předcházelo vzájemné domlouvání se, 
a také podíl na úklidu obce.
V tomto období přichází Český západ s novou nabídkou. Jedná se o tvořivé dílny, jejichž 
cílem je posílit tvořivost a smysl pro krásu, a kurz základů práce na počítači. Obě nabídky se 
setkaly s překvapivým zájmem ze strany dobrovodských občanů. 

 Naše činnost v roce 2005

Činnosti a služby, které nabízí občanské sdružení Český západ, lze rozdělit podle tří realizo-
vaných projektů: Dveře stále otevřené, Dále s odvahou řešit a Na vlastní nohy.

Projekt „Dveře stále otevřené“ – pro děti a s dětmi

Cílem tohoto projektu je podpořit skupinu pětatřiceti romských dětí v obci Dobrá Voda 
u Toužimě při vstupu do základní školy. Chce jim pomoci, aby dostály školním nárokům, 
v aktivním a tvořivém využívání volného času a v pokračování ve studiu po ukončení základní 
školní docházky.

 Školička

Tento program je urče-
ný pro skupinu dvou až 
sedmi dětí, které nena-
vštěvují mateřskou školu 
v Toužimi, nebo ji navště-
vují nepravidelně. Cílem 
Školičky je připravit děti 
na vstup do základní ško-
ly. Školička probíhala od 
pondělí do čtvrtka 1,5 
hodiny denně. Asistentka 
používala metody peda-
gogiky Marie Montessori.  
Program Školička už po-
kračuje čtvrtým rokem 
a za jeho velký úspěch 
považujeme to, že skupi-
na pěti dětí, které Školič-
ku navštěvovaly v minu-
lých letech, byla přijata 
na základní školu, nyní 
jsou v první až třetí třídě. 
A i když se někdy objeví 
problémy, děti zatím škol-
ní nároky zvládají. Velkou 
roli zde jistě hraje i velké úsilí a dobrá vůle ze strany asistentky a vyučujících.

  Individuální doučování

Je určeno především mladším dětem na prvním stupni ZŠ. Cílem je pomoci dětem zvlád-
nout školní nároky. Doučování je individuální a probíhá třikrát v týdnu 1,5 hodiny. Skupina 
sedmi dětí navštěvovala doučování pravidelně. Asistentka se každému dítěti věnovala jednu 
hodinu týdně. Zároveň jsou v klubovně pomůcky, které si vytvářela sama asistentka, jsou 
inspirované Montessori pedagogikou a umožňují dítěti, aby si samo procvičovalo například 
jednoduché matematické příklady a aby si samo mohlo zkontrolovat, zda počítalo správně. 
Tak si mohly dvě děti v tichu a klidu opakovat a dalšímu se asistentka věnovala přímo.
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 Volnočasové aktivity v klubovně pro Žluté a Modré rybičky 

Tento program je ur-
čen opět pro mladší 
děti, které jsou pod-
le věku rozdělené na 
dvě skupiny po šesti 
dětech. Volnočasové 
aktivity jsou pravidel-
ně dva dny v týdnu 
po 1,5 hodině. Jejich 
cílem je nabídnout 
dětem tvůrčí činnosti, 
být spolu, a učit se 
tak i komunikačním 
a sociálním doved-
nostem.
Program vychází 
z předem připravené-
ho tematického plánu. 
Každý měsíc má své 
vlastní téma. Konkrét-
ní činnosti jsou potom 
výtvarné aktivity, hry, 
výlety do přírody atd.

 Etická výchova a náboženství

Jednou týdně střídavě navštěvovali v Dobré Vodě skupinku čtyř až deseti dětí bratři obláti o. 
Martin a o. Kryštof. Program byl rozmanitý – od zpívání, kreslení či promítání videofilmů až 
po čtení biblických příběhů nebo pomoc s domácím úkolem.

 Odpolední klub v Toužimi

Je otevřený pro dobrovodské děti ve dnech školního vyučování od 12.30 do 15.00 hodin. 
Nabízí prostor dětem, které již nemohou chodit do školní družiny a které čekají na jediný au-
tobus zajíždějící do Dobré Vody v 15.20 hod. Klub funguje na principech nízkoprahových cen-

ter. Děti se zde mimo 
jiné učí hospodaření 
při pořizování jed-
noduchých svačin, 
na kterých se musí 
domlouvat, a sice 
nakoupit v určitém 
finančním limitu, při-
pravit je a spraved-
livě rozdělit. Odpo-
lední klub umožňuje 
dětem napsat si do-
mácí úkoly, zapojit se 
do výtvarných a tvo-
řivých prací, využívat 
počítač. Klub navště-
vuje obvykle osm až 
patnáct dětí.

 Kroužky vaření, šití a tanců 

Jsou určeny převážně starším dětem. Vaření a šití vedla lektorka Bc. Marie Šindelková vysla-
ná občanským sdružením Na počátku. Taneční kroužek vznikl v červnu po návštěvě dobro-
volnice Anny Kubešové, která přijela s nabídkou výuky břišních tanců. Romské dívky, kterým 
je tanec vlastní, začaly tancovat také na moderní i tradiční romskou hudbu. Vedení nově 
vzniklého kroužku se ujala mladá maminka Klára Berkyová, obyvatelka Dobré Vody, která 
dokázala nejen motivovat dívky, ale získala pro tanec i dobrovodské chlapce. Se skupinou, 
která má nyní přes deset členů, nacvičila již několik tanečních sestav.

 Další příležitostné akce

Společný víkend v Nečtinech 
pro skupinu osmi dívek z Dobré 
Vody 23. – 24. dubna.

  Výlet za ovečkami do Ne-
žichova – podniklo pět dětí ze 
Školičky na konci dubna. Dopro-
vázely je asistentka Lucie a ma-
minka jednoho z dětí.
Malé divadelní představení 
O milosrdném Samaritánu, 
které zahrála skupina dobrovod-
ských dětí maminkám k jejich 
svátku, zároveň připravily pro 
maminky a další publikum malé 
pohoštění.
Odpoledne, kdy jsme si hráli 
– to bylo společné setkání sku-
piny deseti dětí v Základní ško-
le praktické, které proběhlo  
17. května.
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  Výlet do Klokot u Tábora, který podnikli v květnu tři starší chlapci s asistentem Honzou. 
Navštívili kovářského učně Vojtu a včelaře Jana.
Stopovaná a opékání ve školní zahradě na konci června – opět společná akce se Zá-
kladní školou praktickou.
Oslava a konec školního roku v Dobré Vodě – začala přípravou bezinkové šťávy s dětmi 
ve Školičce. Starší dívky vytvářely pozvánky a roznášely je dobrovodským obyvatelům. Kluci 
se ujali pečení perníku a koláče. V den oslavy roznášela skupinka dětí bezinkovou šťávu 
a koláč, dívky zatancovaly břišní tance, účastníci si mohli prohlédnout výstavku obrázků 
a malovaných kamenů, které vytvářely děti v klubovně a na závěr bylo každé dítě školou či 
školkou povinné obdarované malým dárečkem pro radost.

  Spaní v klubovně – od večeře přes večerní procházku, vyprávění zážitků, pohádku na 
dobrou noc až do snídaně. V klubovně nocovalo pět dětí s asistentkou Lucií.

  Letní táboření u obce Potok ve dnech 16. – 20. července, kdy se šest chlapců s dob-
rovolníky Honzou a Dominikem učili sžívat s přírodou. 
Indiánský den 3. srpna – uspořádaly tři ženy z Dobré Vody a asistentka Lucie pro všechny 
mladší dobrovodské děti.
Výlety do Plzně a na hrad Loket oba ve stejný den, 11. srpna, pro dvě skupinky dětí. 
Víkendový pobyt v Klokotech u Tábora ve dnech 25. – 28. srpna pro skupinu tří dívek 
spojený také s výletem do Prahy.

  Návštěva pana biskupa Františka Radkovského a oslava začátku nového školní-
ho roku 1. září. Oslava začínala bohoslužbou, po ní pan biskup předával dětem školní po-
můcky a každá rodina s dětmi školního věku byla obdarována psacím stolem s lampičkou.  
Koncert Pavla Nováka 15. září pro všechny děti, ale i dospělé.
Drakiáda v Dobré Vodě se uskutečnila na začátku října.
Podzimní prázdniny v Nečtinech ve dnech 26. – 27. října prožily tři mladší dívky, které se 
věnovaly především tvoření a také společnému vaření.
Živý Betlém – 21. prosince pro celou dobrovodskou komunitu s přáním pokojných vánoč-
ních svátků.

Projekty „Dále s odvahou řešit“ a „Na vlastní nohy“ 

Základní myšlenkou těchto projektů je zlepšit 
život obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní 
změnu v nich samých, v komunitě jako celku 
a v pohledu majoritní společnosti. Cílovou sku-
pinou je čtyřicet šest dospělých a dospívajících 
romských obyvatel žijících v Dobré Vodě. Pro-
jekty zahrnují dále uvedené služby, programy 
a aktivity:

  Vytváření pracovních příležitostí, pří-
padně zprostředkování pracovního 
místa

V roce 2005 pracovalo v Českém západě osm 
obyvatel z Dobré Vody. Šest z těchto pracovních 
míst bylo vytvořeno ve spolupráci s Úřadem prá-
ce Karlovy Vary. O jaké práce šlo? Čtyři muži byli 
zaměstnaní jako dělníci na pile. Vedoucím této 
skupiny byl jeden z nich. Jeho úkol, vedle práce, 
byl v organizaci a rozdělování úkolů, odvozu za-
městnanců na pilu, v zajišťování technické údrž-
by služebního auta vymezeného pro tento účel, 
v komunikaci mezi vedoucím pily a Českým zá-
padem v pracovních záležitostech atd.
Další pracovník měl za úkol správu a údržbu 
obce. Jeho úkolem bylo sekání trávy v Dobré 
Vodě, likvidace černé skládky, technická údržba. 
Vedle toho byly zaměstnané ve spolupráci 
s Úřadem práce Karlovy Vary dvě ženy. Již tra-
dičně jde o tkaní koberců a pracovní pozici „paní 
domu“, která spočívá ve správě sídla sdružení 
a okolí.  

 Poradenství v sociální a právní oblasti

Právní poradnu vede Mgr. Jan Lego, který přijíž-
dí do Dobré Vody jednou za měsíc na jeden den, 
případně častěji dle potřeby. Sociální poraden-
ství poskytovala Mgr. Jana Kosová a Anna Dun-
čeková. Obvykle se jednalo o pomoc při napsání 
žádosti, vyplnění formuláře, zprostředkování 
kontaktu s úřady, telefonování na různé instituce 
atd. Dobrovodští obyvatelé mají možnost využít 
této služby čtyři dny v týdnu v odpoledních i do-
poledních hodinách.

  Umožnění odpracování alternativního 
trestu pro odsouzené ve spolupráci 
s probační a mediační službou

Během roku 2005 vykonal alternativní trest 
obecně prospěšných prací jeden muž. Odpra-
coval 175 hodin.



12 13

 Tvořivé dílny 

Náplní tvořivých dílen bylo například tisk na textil, malování na sklo a keramiku, dušičkové 
a adventní věnce atd.  Dílny probíhaly v sídle sdružení a každé se zúčastnilo kolem patnácti 
dospělých i dospívajících žen a jeden muž. Tvoření je v romské dobrovodské komunitě oblí-
bené a již tradiční. Ti, kdo se dílen účastní, mají možnost prožít, jaké to je, když z jejich rukou 
vzejde něco krásného, originálního, čím potom mohou ozdobit sebe nebo svůj byt. Zároveň 
tyto dílny poskytují i možnost být a tvořit společně. 

 Kurzy šití

Kurzy šití – to byla nová na-
bídka ženám a dívkám - pod 
vedením lektorky Bc. Marie 
Šindelkové. Probíhaly vždy 
dva týdny v měsíci od pon-
dělí do pátku. V rámci tohoto 
kurzu se romské ženy i dív-
ky z Dobré Vody zapojily do 
programu UNICEF – „Adop-
tuj panenku, zachráníš dítě“.  
Podařilo se ušít a odeslat dva-
cet panenek. Kurz šití navště-
vovalo deset žen.

 Vzdělávací programy 

První přednáška a setkání s pracovnicemi K-centra Karlovy Vary se týkaly drogové závislosti, 
proběhly v sídle Českého západu na začátku ledna, účastnilo se jí deset žen.
Se zajímavým programem přijela zástupkyně organizace La Strada, která je zaměřená na 
prevenci obchodování s lidmi, na podporu poškozených a ovlivňování zákonodárství. Pro-
gram proběhl zvlášť pro skupinu dívek a mladších žen a zvlášť pro další zájemce, většinou 
maminky dospívajících dětí. Setkání se zúčastnilo šestnáct dobrovodských obyvatelek.
7. listopadu navštívil Dobrou Vodu také pan Štefan Gabčo, který zastupoval společnost 

Člověk v tísni. Mluvil o činnosti této 
organizace, o práci terénních so-
ciálních pracovníků a také o pro-
gramech na podporu romských 
studentů.

 Komunitní práce

Pevnou součástí projektů je komu-
nitní práce, která má pomoci rom-
ským obyvatelům Dobré Vody, aby 
pracovali a usilovali o něco společ-
ně, dává jim možnost zapojit se do 
všech procesů rozhodování, které 
ovlivňují jejich život. 
To se daří v zapojování se většiny obyvatel do společných úklidů v domě a v obci. V červenci 
v roce 2005 vznikl šestičlenný domovní výbor, který se pravidelně schází společně s vý-
konnou ředitelkou Českého západu Mgr. Janou Kosovou. Co bylo podnětem k tak závažné 
události v romské komunitě? 
Město Toužim začalo nabízet byty v Dobré Vodě k odprodeji. Na dobrovodských obyvatelích 
panelového domu byla patrná nejistota.
V tuto chvíli Jana Kosová a Jan Lego, zástupci Českého západu, pozvali na setkání všechny 
lidi z komunity. Setkání se konalo venku před sídlem sdružení. Obyvatelům se ukázaly tři 
nejpravděpodobnější možnosti, které by mohly nastat: 1. Všichni nájemníci si odkoupí svůj 
byt a založí společenství vlastníků bytových jednotek. 2. Dům by mohla koupit nějaká jiná 
osoba. 3. Panelový dům odkoupí Český západ, ale pouze na přechodnou dobu jednoho 
roku, s podmínkou, že nájemníci si zvolí své zástupce, kterým Český západ poskytne jakési 
vědomostní i dovednostní vybavení, aby mohli, po uplynutí přechodného období, převzít 
správu domu. Po uplynutí této doby si nájemníci byty odkoupí.  
Dobrovodští obyvatelé měli potom čas na to, aby si jednotlivé možnosti mohli promyslet 
a mezi sebou navzájem prodiskutovat. Byl domluven další termín pro setkání, kde měli oby-
vatelé říci své rozhodnutí.
Romská komunita dala důvěru Českému západu a zároveň většina obyvatel měla zájem byty 
si odkoupit, ale prozatím se obávali velké zodpovědnosti spojené se vznikem společenství 
vlastníků bytových jednotek. Následovala volba šestičlenného domovního výboru.
Jedním z jeho prvních úkolů bylo vytvoření domovního řádu. Ten vznikal zpracováním písem-
ných anket a diskusí se všemi obyvateli domu.
Na společných setkáních domovního výboru se řeší věci, které jsou v romské dobrovodské 
komunitě pal-
čivé, ale komu-
nita má ve své 
moci je vyřešit. 
Současně  jsou 
některé schůzky 
domovního vý-
boru věnovány 
p r a v i d e l n é m u 
vzdělávání a roz-
voji komunikač-
ních a sociálních 
d o v e d n o s t í . 
Vzdělávání po-
skytuje a členy 
výboru doprovází 
Jana Kosová.
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 Pracovní tým

 Mgr. Jana Kosová                                                          
Výkonná ředitelka o.s. Český západ

 DiS. Lucie Sýkorová
Asistentka pro práci s dětmi, vede Školičku, 
individuální doučování a volnočasové aktivity 
pro mladší děti   

Ing. Lenka Kuřátková  
Asistentka pro práci se staršími dětmi, 

pracovnice public relations

 Anna Dunčeková
Komunitní pracovnice, vede tvořivé dílny 

Ján Dunček  
Vedoucí pracovní skupiny mužů,
zodpovídá za technické zázemí

  Rozvoj občanského sdružení Český západ 
v roce 2005

 Posilování vnitřní kapacity

Naše organizace získala finanční dotaci z globálního grantu na realizaci projektu Rozvoj 
Českého západu. Tento projekt začala realizovat od 1. srpna a jeho cílem je posílení vnitřní 
kapacity organizace. Náplní projektu bylo strategické plánování a vytvoření strategického 
plánu, možnost hlubšího vzdělávání v oblasti public relations, fundraisingu, řízení organiza-
ce a vytváření vztahů s veřejnými institucemi a dalšími nestátními neziskovými organizacemi 
podobného zaměření.

 Strategický plán

Český západ zvažoval, zda začít s tak závažnou věcí jako je strategické plánování, již počát-
kem roku. Členové výboru i pracovní tým nakonec dospěli k závěru, že Český západ je do-
statečně zralá a stabilizovaná organizace, která se může do strategického plánování pustit. 
Nejprve vznikl tým, který tvořili pracovníci, zástupci výboru i dobrovodské komunity.
Strategické plánování probíhalo na podzim 2005 za doprovázení facilitátorem Mgr. Petrem 
Vrzáčkem. Výstupem je strategický plán, v němž jsou za strategické priority stanoveny: za-
městnávání, vzdělávání, bydlení a vztahy a partnerství. Ze strategického plánu jsme vychá-
zeli při vytváření operačních plánů na rok 2006. 

 Nová organizační struktura Českého západu

Při strategickém plánování se projednávala organizační struktura a začalo se diskutovat 
o vhodných změnách, které by byly pro občanské sdružení Český západ co nejefektivnější. 
Změny v organizační struktuře souvisely také s úpravou stanov. Navržené změny přijala val-
ná hromada 19. prosince 2005 s platností od 1. ledna 2006.

Zvolení členové správní rady:

Předseda sdružení: Václav Maršík
Místopředseda: Ján Dunček
Za komoru členů: Jan Lego
Za komoru mnichů: Yves Lauras (bratr Samuel – představený Kláštera bratří trapistů v No-
vém Dvoře)
Za komoru zaměstnanců: Lenka Kuřátková
Výkonná ředitelka: Jana Kosová

Jan Plavec  
Asistent pro práci s romskými chlapci, koor-
dinátor zaměstnávání, ve sdružení pracoval 
od března do června, dále jako dobrovolník

 Tomáš Kolena
Správce sídla sdružení, asistent pro práci 
s dětmi v Odpoledním klubu

Bc. Marie Šindelková  
Vyslaná z občanského sdružení Na počátku, 
v roce 2005 pracovala na půl úvazku jako 

lektorka kurzu šitíí

 Bc. Ladislav Lego
Koordinátor zaměstnávání 

Mgr. Ing. Libuše Řezbová, PhD.  
Od září na pracovní pozici fundraisera  

  Vzdělávání a spolupráce pracovního týmu 

Pracovníci, kteří jsou v přímé práci s klienty, se pravidelně zúčastňují supervizí pod vedením 
PhDr. Zuzany Havrdové, CSc. Pracovní tým se setkává na týdenních poradách. Záležitosti, 
které si vyžadují větší časový prostor, než umožňuje porada, řeší tým na intervizi.
Členové pracovního týmu si zvyšovali vzdělání prostřednictvím kurzů: Řešení konfliktů a vy-
jednávání. Respektovat a být respektován, Práce s dětmi ve věku 3 – 9 let Montessori me-
todou (roční kurz), Děti a tvořivost, PR v praxi, pořádaný ICN, PR neziskových organizací, 
pořádaný Agnes, Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektů, Mini-
mum o regionální a strukturální politice Evropské unie, Dvoustupňový vzdělávací program 
Drom pro terénní sociální pracovníky, jedna pracovnice pokračovala v psychoterapeutickém 
výcviku Alberta Pessa. 

V současné době je v pracovním týmu pro přímou práci s cílovou skupinou téměř 50 % 
pracovníků z cílové skupiny, tj. zástupců romské dobrovodské komunity.



16 17

 Public relations

Občanské sdružení Český západ je organizací s místní působností, proto jsme se snažili se-
znamovat s naší činností blízké okolí, tedy především obyvatele města Toužim, a to prostřed-
nictvím článků v Toužimských novinách. Snahou našich příspěvků do místních novin bylo neje-
nom dávat vědět o organizaci, ale především o těch dobrých, krásných a úspěšných věcech, 
které se podařily v dobrovodské komunitě a jejím obyvatelům. Jsme přesvědčeni, že takto 
můžeme napomáhat ke zmírnění předsudků a negativních představ majoritní společnosti.

 Dobrovolníci 

Náš pracovní tým dobrovolníky velmi vítá a oceňuje jejich činnost, protože přináší vždy něco 
nového, živého a radostného. Během roku 2005 to bylo 334 hodin, které nám dobrovolníci 
darovali. A je pravda, že se jednalo o činnosti velmi rozmanité: volnočasové aktivity s dětmi, 
vytváření pomůcek pro děti, správa počítačů, jazykové překlady, vytvoření databáze knihov-
ny a evidence knih, odborné konzultace atd. 
Mnozí dobrovolníci přijíždějí „zvenku“, ale máme dobrovolníky také přímo z dobrovodské 
komunity: Tři ženy se zapojily do organizace Indiánského dne pro mladší děti v Dobré Vodě. 
Čtyři další dobrovolníci připravovali smirková písmenka pro děti ze Školičky.
A nyní ještě tři významné události, které by se bez našich dobrovolníků neuskutečnily:

  Břišní tance, relaxace a masáž

Během června a července navštívila Dob-
rou Vodu studentka Anna s nabídkou 
kurzu břišních tanců a relaxace. Všechny 
dospívající dívky i mnoho žen se na kurz 
velmi těšily a jejich nadšení bylo tak velké, 
že se skupina několika dívek začala pra-
videlně scházet a tančit. Taneční umění 
zvládly natolik dobře, že se odhodlaly pod 
vedením Anny vystupovat při příležitosti 
historických oslav Města Toužim.

 Táboření v přírodě

Jan a Dominik, oba studenti VOŠ, připra-
vili a podnikli se skupinou šesti dobrovod-
ských chlapců pětidenní pobyt v přírodě. 
Pro kluky to byla někdy drsná, ale dobrá 
a krásná zkušenost, protože o všechno, 
včetně jídla vařeného na ohništi a přístřeš-
ku k nocování, se museli postarat sami.

 Živý Betlém

Nápad překvapit živým Betlémem všech-
ny obyvatele Dobré Vody se zrodil a roz-

víjel v pracovním týmu, který k jeho realizaci potřeboval skupinu dalších lidí - dobrovolníků. 
Bylo jich pět, mezi nimi bratři obláti, kteří obstarali a připravili aparaturu. Potom zbývalo roz-
dělit si role, připravit místa, kde budou pastýři, kde se ukáže anděl a nakonec, kde bude Bet-
lém. Všechno se podařilo až do poslední chvíle uchovat v tajnosti a živý Betlém byl opravdu 
velkým a krásným překvapením. 

Během roku 2005 byly vydány tyto články: Děti a ženy z Dobré Vody pomáhají chu-
dým lidem, Toužimské noviny 1/2005, Z jiného světa, Zpravodaj plzeňské diecéze, du-
ben 2005, Domácí úkol nikdo neposlal, Toužimské noviny 3/2005, Srdečné pozdravy 
z Dobré Vody a z Haiti, Nečtinské noviny č. 2, Seznamte se s dobrovolníky z Českého 
západu, Toužimské noviny 7/2005, Romské ženy a děti v Dobré Vodě tvoří, pomáhají, 
oslavují a zpívají, Nečtinské noviny č. 4, Můžeme se bránit obchodování s lidmi?, 
Toužimské noviny 9/2005. A dále tiskové zprávy: Jak zabránit obchodování s lidmi?, 
Romové v Dobré Vodě snižují riziko dopravních nehod v našem regionu.
Český západ se zúčastnil putovní výstavy posterů nestátních neziskových organizací, kterou 
uspořádala Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ANNA KK.
V březnu proběhla rozhlasová reportáž o činnosti Českého západu v pořadu Na křesťanské 
vlně v Českém rozhlase Plzeň.

 Spolupracujeme…

 S Klášterem Nový Dvůr - Myšlenka založit občanské sdružení Český západ vzešla 
právě od bratří trapistů. Jejich podpory a spolupráce si velmi vážíme. Představený Klášte-
ra bratr Samuel byl členem výboru, od 1. 1. 2006 je členem správní rady sdružení. Bratři 
trapisté nám poskytují prostory, ve kterých je sídlo organizace. Další podporu pociťujeme 
prostřednictvím darů finančních, materiálních a v neposlední řadě je to modlitba a přátelský 
postoj.

 S Krajským úřadem Karlovy Vary - V pravidelném kontaktu jsme s Mgr. Pavlem 
Vaculíkem, poradcem pro národnostní menšiny, a se slečnou Alenou Korbelovou, úřednicí 
sociálního odboru.

 S Úřadem práce Karlovy Vary - Díky spolupráci s Úřadem práce Karlovy Vary vytvo-
řilo občanské sdružení Český západ šest pracovních míst.

 S Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary
 S Městem Toužim - Město Toužim a občanské sdružení Český západ podepsali 

smlouvu o partnerství.
 Se Základní školou Toužim
 Se Základní školou praktickou Toužim
 S občanským sdružením Na počátku - Posláním občanského sdružení Na počátku 

je usilovat o ochranu a rozvoj lidského života. Pro realizaci tohoto poslání členové sdružení 
volí cestu ochrany nenarozeného dítěte - a to především prostřednictvím Domova pro dětský 
život pro těhotné ženy v tísni a pro matky s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí.
Na počátku uvolnilo Bc. Marii Šindelkovou, jednu z lektorek Domova pro dětský život, díky 
tomu mohla vždy dva týdny v měsíci vést kurzy šití pro ženy v Dobré Vodě. Další podpora ze 
strany Na počátku spočívala v poradenství v oblasti účetnictví a fundraisingu, které nám po-
skytovali Mgr. Ing. Eva Vondráková 
a Mgr. Petr Chytil.
V červnu proběhl v Nečtinech kurz 
Montessori pedagogiky, který ab-
solvovaly dvě ženy z Dobré Vody 
a téměř dvacet členů či dobrovol-
níků z Na počátku.
V listopadu pořádalo Na počátku 
dvoudenní kurz Řešení konfliktů, 
který probíhal v Domově pro dět-
ský život. Tohoto kurzu se zúčast-
nily dvě pracovnice z Českého zá-
padu. Na počátku a Český západ 
podepsali smlouvu o partnerství.  
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 Zpráva o hospodaření v roce 2005

NÁKLADY 2952
Spotřeba materiálu 816
  z toho materiál pro tkalcovnu 75
  z toho prac. oděvy a pomůcky 7
  z toho materiál pro práci s dětmi 101
  z toho ostatní režijní materiál 247
  z toho náhradní díly na auto 8
  z toho křovinořez + motorová pila 24
  z toho vybavení dílen a kanceláří 159
  z toho PHM 105
  z toho šicí stroje 22
  z toho dětské hřiště 67
  z toho PC a kanc. přístroje 1
Cestovné 26
Ostatní služby 398
  z toho vzdělávací kurzy 16
  z toho nájemné 80
  z toho účetní a daňové poradenství 47
  z toho telefony 63
  z toho el. energie 10
  z toho supervize 2
  z toho tisk výroční zprávy 20
  z toho opravy aut 27
  z toho povinné ručení 21
  z toho ostatní režijní náklady 112
Mzdové náklady 1249
Zákonné soc. a zdr. pojištění 437
Ostatní daně a poplatky 26
  z toho zákonné pojištění zam. na úraz 9
  z toho poplatky bance 7
  z toho ostatní poplatky 10
Oprávky k sam. mov. věcem 0

Přijaté úroky 1
Dotace projektů 1016
  z toho grant - Renovabis 96
  z toho grant - MPSV 486
  z toho grant - OP RLZ 156
  z toho grant - MŠMT 200
  z toho grant - Karlovarský kraj 78
Přijaté dotace od úřadu práce 596
Ostatní výnosy 150

Zisk 41

Výsledovka v tis. Kč k 31. 12. 2005

 Poděkování našim dárcům 
 a spolupracovníkům v roce 2005

  Bratřím trapistům za velkorysou duchovní i materiální podporu, za prostory sídla sdružení 
a za darované vánoční stromky a kolekce každé rodině v Dobré Vodě

  Biskupství plzeňskému a Nadaci Rebecca Susann Buffet za poskytnutí finanční dotace 
na zakoupení psacích stolů, školních pomůcek a knih dobrovodským dětem 

 Dobrovolníkům za darovaný čas, tvořivost a úsilí ve všech jejich rozmanitých aktivitách 
  Farnímu úřadu Toužim za pronájem prostor pro realizaci Odpoledního klubu pro dobro-

vodské děti 
 Firmě Autodoprava Běhal za koncert Pavla Nováka pro děti i dospělé v Dobré Vodě
  Firmě Bolid-M za bezplatně poskytnuté odborné poradenství, podporu programu za-

městnávání a finanční dar na vzdělávání pracovního týmu
  Firmě Texlen Linen, a.s. Trutnov za darování dopravného při nákupu materiálu do tkal-

covny
  Krajskému úřadu Karlovarského kraje za poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dále 

s odvahou řešit“
 Manželům Jurčákovým za vánoční občerstvení pro děti
 Mgr. Iloně Urbanové za překlady do anglického jazyka
  Mgr. Tomáši Klírovi za překlady do německého jazyka, za práci při vytváření knihovny 

a za další dobrovolnické činnosti  
  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za poskytnutí dotace na realizaci  projektu „Dále 

s odvahou řešit“
  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za poskytnutí dotace na realizaci projek-

tu „Dveře stále otevřené“
 MUDr. Jiřině Křížkové za darované knihy a další pomůcky
  Nadaci rozvoje občanské společnosti za poskytnutí dotace z globálního grantu pro rea-

lizaci projektu „Rozvoj Českého západu“
  Nadačnímu fondu Znovuzrození za finanční podporu při vybavování krejčovské a tvořivé 

dílny a dalších aktivit Českého západu
  Občanskému sdružení Na počátku za bezplatně poskytnuté odborné poradenství, za 

zapůjčení osobních počítačů, šicího stroje a za další podporu
 Panu Milanu Dolečkovi za darované knížky pro děti
 Panu Ing. Ladislavu Legovi za údržbu a servis vozového parku
 PhDr. Zuzaně Havrdové, CSc. za doprovázení prostřednictvím supervize
  Radě vlády, která prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytla dotaci na 

realizaci projektu „Na vlastní nohy“
  Společnosti Microsoft, s.r.o. za bezplatné zapůjčení licence na software Office 2000 

Premium CZ a Windows 2000 Pro CZ na pět osobních počítačů
  Úřadu práce Karlovy Vary a Úřadu práce Pelhřimov za dotaci platů vybraných zaměst-

nanců Českého západu 
 Všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili dílo občanského sdružení Český západ

VÝNOSY 2993
Tržby z prodeje výrobků a služeb 401
  z toho tržby za tkalcovnu 54
  z toho tržby za služby 347
Přijaté příspěvky 829
  z toho dary - Nadace Znovuzrození 450
  z toho členské příspěvky 1
  z toho ostatní příspěvky 45
  z toho ostatní dary 333
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Graficky upravila a vytiskla tiskárna Bílý slon, Plzeň


