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Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi
(Karlovarský kraj) od roku 2002. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života
obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku
a v pohledu majoritní společnosti. Sdružení ve svých aktivitách uplatňuje principy
komunitní práce.

Český západ o.s. tel. + 420 353 391 132
Dobrá Voda 8 mob. + 420 602 663 585
364 01 Toužim e-mail: info@cesky-zapad.cz

web: www.cesky-zapad.cz
IČ: 26550334
DIČ: CZ26550334

Bankovní spojení
Číslo účtu: 0803288319/0800
Česká spořitelna a. s., pobočka Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 101, 364 01 Toužim

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

Ing. Václav Maršík – předseda správní rady
Ján Dunček – místopředseda správní rady
Mgr. Jan Lego – člen správní rady
Yves Lauras (bratr Samuel – představený Kláštera bratří trapistů v Novém Dvoře) 
– člen správní rady 
Mgr. Ing. Lenka Kuřátková – člen správní rady
Mgr. Jana Kosová – výkonná ředitelka

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 finančních prostředků na spolufinancování podpory integrace romské
komunity v regionu Dobré Vody do majoritní společnosti a na rekonstrukci budovy
budoucího komunitního centra v obci Dobrá Voda. Veřejnou sbírku je možné konat na
celém území ČR. 

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a. s., pobočka Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 101, 364 01 Toužim
Číslo účtu: 0803288319/0800, veřejná sbírka – 0804889319/0800
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Vážení a milí přátelé,

dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti občanského sdružení Český západ za rok
2006 a Vy tak máte možnost s její pomocí nahlédnout do života nejen našeho sdružení,
ale i celé Dobré Vody. Uplynulý rok byl pro naše sdružení velice významný a přinesl
mnoho nových změn nám i našim dobrovodským přátelům.

Mnoho změn bylo spojeno s realizací projektu „Rozvoj Českého západu“, jehož
hlavním cílem bylo posílení vnitřní kapacity sdružení a jeho stabilizace. Díky realizaci
projektu se tak zvětšil pracovní tým sdružení i jeho kvalifikace skrze mnohé
vzdělávací kurzy, vznikl strategický plán a následně i operační plány, které umožnily
lépe řídit organizaci a naplňovat její poslání. Významné bylo také upevnění stávajících
a navázání nových partnerství s nejrůznějšími regionálními subjekty. To vše
dohromady umožnilo zkvalitnit a rozšířit námi nabízené služby, o kterých jsme stále
častěji informovali veřejnost skrze tiskové zprávy a nové internetové stránky. Během
roku se nám také podařilo postupně zavádět standardy kvality sociálních služeb do
činnosti sdružení, a tak se včas připravit na změnu zákona v této oblasti. Zkušenosti,
které jsme získali při přípravě, realizaci a úspěšném uzavření projektu takového
rozsahu jako byl projekt „Rozvoj Českého západu“, jsme úspěšně využili při získání
grantu ze Společného regionálního operačního programu (SROP) na projekt
„Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“, který bude sdružení nyní
realizovat až do poloviny roku 2008.

Rok 2006 byl však úspěšný i v dalších ohledech. Podařilo se zvýšit zaměstnanost
romských obyvatel Dobré Vody, což pomáhá postupně zlepšovat životní úroveň
místních obyvatel. Úspěchem bylo zcela jistě i to, že více dětí než kdykoliv předtím,
nastoupilo do mateřské a základní školy a setrvalo zde. Přesto však nejvýznamnější
změnou, kterou pocítili všichni obyvatelé panelového domu z 60. let, bylo odstranění
jeho havarijního stavu. Na této rekonstrukci, na kterou sdružení získalo dotaci od
Úřadu vlády ČR, se podíleli rovným dílem všichni nájemníci domu, a tak sami svou
prací přispěli k tomu, aby se jim bydlelo lépe. 

Přes všechny uvedené úspěchy se však sdružení stále nedařilo získat potřebné finanční
prostředky na přeměnu budovy bývalého špejcharu v nové komunitní centrum, které by
sloužilo nejen obyvatelům Dobré Vody, ale zároveň by nabízelo aktivity i zájemcům
z okolí. Prostory v sídle Českého západu, které nyní slouží pro vzdělávací programy,
volnočasové aktivity a setkávání, již nejsou dostačující a brání nám v rozšíření naší
činnosti. V novém komunitním centru má vzniknout keramická dílna, prostory pro
rozmanité tvořivé aktivity a vzdělávací kurzy, ale především dostatečně velký prostor pro
setkávání a vzdělávání, kterým současné sídlo sdružení nedisponuje. Uvítali bychom
také více dobrovolníků, kteří se pro odlehlost Dobré Vody špatně shání. Dobrovolníci
vždy zpestřují činnost sdružení a obohacují složení stálého pracovního týmu.

Slovo úvodem

4



Český západ má za sebou pět let činnosti, ale jeho práce v Dobré Vodě nekončí.
Hledíme do budoucna a plánujeme dál, například vznik nových pracovních pozic –
asistenta zaměstnávání a asistenta vzdělávání. Ještě intenzivněji chceme informovat
veřejnost o naší činnosti, plánujeme rozšíření webových stránek včetně spuštění
internetového obchůdku nabízejícího výrobky romských žen z Dobré Vody. Chceme
podpořit dobrovodskou komunitu, aby usilovala o vznik osadního výboru, skrze který
by mohli všichni obyvatelé Dobré Vody ovlivňovat věci veřejné týkající se místa, kde
žijí. Společně s komunitou chceme i nadále kultivovat veřejná prostranství obce –
plánujeme stavbu parkoviště a kryté autobusové zastávky. Pro obyvatele Dobré Vody
chceme uspořádat kurzy první pomoci, zdravého životního stylu a prevence běžných
onemocnění, kurz právního povědomí nebo kurz anglického jazyka. Pro potřeby
Odpoledního klubu v Toužimi chceme získat nové vhodnější prostory. Plánujeme nově
nabídnout terénní sociální služby obyvatelům obcí Nové Farmy a Služetína. Plánů je
mnoho a my věříme, že s vaší podporou je zvládneme úspěšně realizovat. 

Na závěr chceme poděkovat Vám – dárcům, partnerům a všem příznivcům Českého
západu za dosavadní pomoc a podporu našeho úsilí. Naše velké poděkování však
patří i našim romským přátelům za jejich dobrou vůli a úsilí dělat dobré věci dobře,
bratřím trapistům za jejich důvěru a ohromnou podporu v naší práci, dobrovolníkům
a také pracovnímu týmu sdružení za jeho energii a odhodlání pokračovat dál ve
společném díle. Český západ má za sebou pět let své činnosti, která by však bez
podpory a práce Vás všech byla nemyslitelná. Děkujeme.

Mgr. Jana Kosová
Výkonná ředitelka
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Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska
občanskou společnost. Občanská společnost je podle členů sdružení taková, ve které
zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové
nesnášenlivosti a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

Český západ se snaží vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj obyvatel Dobré Vody.

Český západ naplňuje své poslání zejména:
- 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,
- vytvářením pracovních příležitostí, případně pomocí s uplatněním na pracovním

trhu,
- organizováním volnočasových aktivit, individuálního doučování, prevencí

patologických jevů,
- zapojováním sociálně vyloučených občanů do řešení problémů veřejného zájmu,

zejména na komunální úrovni,
- zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.),
- překonáváním komunikačních bariér mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Při své práci věří členové občanského sdružení Český západ v krásu a důstojnost
každého člověka. Jsou si vědomi toho, že jejich práce musí podporovat nejen
jednotlivce, ale také celou komunitu, 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 a stali se tak experty na svůj vlastní život.

1998–2001: Dobrá Voda před vznikem Českého západu 
Bratři trapisté jsou do České republiky vysláni z francouzského Sept-Fons, aby zde
založili nový klášter. Pro svůj klášter si vybírají zpustlý barokní statek Nový Dvůr
nedaleko Dobré Vody. Začíná výstavba kláštera a zároveň bratři poznávají úskalí
života v nedaleké vesnici a tamní romské komunitě. V létě 2000 nabízejí několika
nezaměstnaným mužům z Dobré Vody pracovní uplatnění při výstavbě kláštera.
Zaměstnávání romských mužů koordinují Jan Lego a Karel Podsedník. Agenda
spojená s vytvářením pracovních příležitostí a s organizací práce narůstá a již není
únosné, aby vše zajišťoval přímo Klášter bratří trapistů. 17. prosince 2001 vzniká
občanské sdružení Český západ, jehož zakládajícími členy jsou Ján Dunček –
zástupce dobrovodských obyvatel, Jan Lego a Karel Podsedník.

Poslání 

Historie
sdružení
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Rok 2002: Odhalování příčin nezaměstnanosti a rozšiřování aktivit sdružení
Sdružení se i nadále snaží vyhledávat pracovní příležitosti pro obyvatele Dobré Vody
a zároveň se snaží hledat příčiny vysoké nezaměstnanosti. Jednou z hlavních příčin je
bezesporu nízká kvalifikace místních obyvatel. Sdružení proto přichází s nabídkou
zprostředkování rekvalifikačních kurzů. Pět mužů si zanedlouho zvyšuje kvalifikaci
v profesi lesní dělník – práce s motorovou pilou a tesař – truhlář. Ani ženy však
nezůstávají pozadu a tři z nich se školí pro práci tkadlena – práce na tkalcovském
stavu. 
V tomto roce přicházejí do sdružení dvě ženy, jsou to Jana Zirhutová, která se začíná
věnovat dobrovodským dětem, a Jana Kosová, vyslaná občanským sdružením Na
počátku, s úkolem věnovat se místním ženám. 

Období 2003–2005: Rozvoj sdružení a jeho aktivit 
I nadále pokračuje zaměstnávání mužů a několika žen, nově vznikají programy pro
děti: Školička pro předškolní děti, individuální doučování, kroužek vaření a Odpolední
klub v Toužimi. Jana Kosová je v kontaktu s ženami z komunity a podporuje je při
plánování a realizaci společných aktivit. Na základě jejich podnětů se u panelového
domu buduje malé hřiště s dřevěnými houpacími slony nebo je zorganizován výlet do
plzeňské ZOO oplátkou za společný úklid obce. 
Šíře aktivit nabízených sdružením postupně roste, v nabídce nechybí tvořivé dílny,
jejichž cílem je posílit smysl pro krásu a tvořivost místních obyvatel, kurzy šití, kurzy
základů práce na počítači nebo jiné vzdělávací programy. Hojně využíváno je
i poradenství v sociální a právní oblasti. 
V létě 2005 kupuje Český západ od města Toužim panelový dům v Dobré Vodě. Snaží
se tak odvrátit nejistou budoucnost místních obyvatel, kteří se bojí vystěhování
v případě, že dům od města odkoupí jiná soukromá osoba. Obyvatelé místní komunity
nejsou v této chvíli připraveni se dohodnout a odkoupit dům do společného
vlastnictví. Český západ tedy dům kupuje za předpokladu splnění následujících
podmínek: obyvatelé domu založí šestičlenný domovní výbor a ve stanoveném období
si obyvatelé domu odkoupí byty do osobního vlastnictví. Hlavní myšlenkou vzniku
domovního výboru jsou pravidelné schůzky s ředitelkou sdružení Janou Kosovou, při
kterých členové výboru budou získávat dovednosti potřebné ke společnému
spravování domu. 
Další přelomovou událostí pro sdružení v roce 2005 bylo získání finančních prostředků
na realizaci projektu Rozvoj Českého západu, jehož cílem je posílení vnitřní kapacity
sdružení. V rámci tohoto projektu byl vytvořen strategický plán Českého západu,
zároveň vznikla nová organizační struktura sdružení a zaměstnanci měli možnost se
hlouběji vzdělávat v oblasti public relations, fundraisingu, řízení organizace a dalších
oblastech.
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Občanské sdružení Český západ v uplynulém roce 2006, jež byl již pátým rokem jeho
působení v Dobré Vodě, i nadále rozšiřovalo nabídku poskytovaných aktivit. Skrze
jednotlivé projekty jsme se snažili naplňovat naše poslání a vytvářet podmínky pro
všestranný rozvoj obyvatel Dobré Vody. K dosavadním projektům Dveře stále
otevřené, Dále s odvahou řešit a Na vlastní nohy, které již probíhaly v předchozích
letech, přibyly projekty nové: Na cestě, Za lepší bydlení v Dobré Vodě a Komunitní
práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku. I v tomto roce jsme nabízeli aktivity pro děti
a dospívající, pro dospělé a ještě více než v minulých letech jsme se zaměřili na
aktivity komunitní, jejichž cílem je odhalit a rozvinout skrytý potenciál dobrovodské
komunity jako celku.

10. října proběhl poprvé v historii sdružení Den otevřených dveří určený všem
zájemcům, kteří se chtěli dozvědět více o činnosti sdružení a prohlédnout si jeho
sídlo. Návštěvníci mohli shlédnout ukázku tkaní koberce na ručním tkalcovském
stavu, sami si vyzkoušet výrobu šperků či jednoduchého svícnu, prohlédnout si
prostory sdružení včetně krejčovské dílny a dětské klubovny a seznámit se i s další
činností sdružení skrze informační panely. Velkou pozornost poutal i prodejní stánek
s pestrou nabídkou výrobků romských žen z Dobré Vody.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při vstupu
do základní školy, zvládat její nároky na 1. i 2. stupni a dále pokračovat ve svém
vzdělávání i po ukončení základní školní docházky. Velký důraz klademe na aktivní
a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Finanční podporu pro
tyto aktivity jsme získali prostřednictvím projektu Dveře stále otevřené a Komunitní
práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku.

Školička
Školička je určena nejmenším dětem z Dobré Vody, které nenavštěvují mateřskou
školku v Toužimi nebo ji navštěvují pouze nepravidelně. Jejím cílem je připravit děti na
vstup do základní školy. Tři až sedm dětí se v sídle sdružení schází od pondělí do
pátku vždy na 90 minut, aby zde společně s asistentkou poznávaly okolní svět,
získávaly nové schopnosti a dovednosti. Asistentka ve svém přístupu k dětem
uplatňuje metodu pedagogiky Marie Montessori, jejíž hlavním principem je respekt
k osobnosti dítěte, důraz na předem připravené podnětné prostředí a vhodné
pomůcky. Tento přístup dětem umožňuje se rozvíjet podle jejich individuálních potřeb
a vývojového stupně. Program Školička pokračuje již pátým rokem.

Individuální doučování
Cílem individuálního doučování, které probíhá ve spolupráci s pedagogy ZŠ, je
pomoci dětem zvládat nároky školy. Je určeno pro děti z prvního stupně ZŠ, ale
asistentky jsou připraveny kdykoliv pomoci s učivem i starším dětem, které
o doučování projeví zájem. Doučování probíhá během školního roku každý den

Činnost 
sdružení 

v roce 2006 

Aktivity pro
děti

„Objevujeme
svět“
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v klubovně, která je vybavena množstvím pomůcek inspirovaných pedagogikou
Montessori, jež umožňují dětem procvičovat si některé učivo samostatně. Jako
doplněk k individuální práci dvou asistentek se osvědčily při procvičování matematiky
či pravopisu interaktivní počítačové výukové programy, které jsou dětem volně
přístupné ve chvíli, kdy se asistentky věnují jiným dětem. Přínosem této formy
doučování je, že se děti mimochodem učí pracovat s počítačem.
Volnočasové aktivity v klubovně pro Žluté a Modré rybičky
Tento program je určen pro mladší děti, které jsou podle věku dále rozděleny do dvou
skupin po zhruba šesti členech. Schází se pravidelně dvakrát týdně vždy na 90 minut
ve své klubovně či venku, aby se věnovaly různým tvůrčím činnostem jako jsou hry,
výtvarné aktivity či výlety do přírody. Při programu, který se každý měsíc na základě
předem sestaveného plánu zabývá určitým tématem, děti získávají důležité
komunikační a sociální dovednosti a mají příležitost být spolu a radovat se ze
společných zážitků.

Etická výchova a náboženství
Cílem tohoto programu je seznamovat dobrovodské děti s křesťanskými hodnotami.
Jednou týdně se skupinka čtyř až deseti dobrovodských dětí společně setkávala při
zpěvu, kreslení, promítání filmů nebo četbě biblických příběhů s P. Martinem
Sedloněm, OMI. V programu nechyběly ani výlety do okolí. 

Odpolední klub v Toužimi
Klub nabízí smysluplné trávení času starším dětem z Dobré Vody, které již nemohou
chodit do školní družiny, a které po vyučování čekají v Toužimi na jediný odpolední
autobusový spoj domů. Klub funguje na principu nízkoprahových center – děti si zde
mohou napsat domácí úlohy, zapojit se do tvořivých a výtvarných aktivit
připravovaných asistentem, poslouchat hudbu nebo využívat počítač. Klub obvykle
navštěvuje kolem deseti dětí, které se zde mimo jiné učí základům hospodaření při
společném pořizování svačin, na kterých se musí všichni domlouvat a při jejich
nákupu vystačit s předem stanovenou finanční částkou. Do poloviny roku sídlil klub
v prostorách toužimské fary, poté byl přesunut do zimní kaple kostela, aby mohl být
v roce 2007 přestěhován do nových prostor na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Kroužky tanců, vaření a šití
Tyto kroužky jsou otevřeny starším dětem – dívkám i chlapcům. V kroužku vaření se
učily děti spolupracovat při plánování a přípravě jednoduchých i složitějších jídel.
Velký důraz se kladl i na kulturu stolování. 
Kroužek šití navštěvovalo několik starších dívek, které se zde učily šít nejen praktické
věci do domácnosti, ale i jednoduché oděvy. Kroužek vaření i šití vedla Bc. Marie
Šindelková až do svého odchodu ze sdružení v polovině roku. 
Taneční kroužek vznikl v roce 2005 po návštěvě profesionální tanečnice v Dobré Vodě,
která starší dívky učila umění břišních tanců. Tancování dívky natolik bavilo, že se
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jedna z dobrovodských žen Klára Berkyová sama chopila vedení kroužku, kde se
dívky začaly intenzivněji věnovat tanci a přilákaly mezi sebe i několik tanečně
nadaných chlapců. Společně tančili nejen na tradiční romskou hudbu, ale i na
latinsko-americké rytmy nebo hudbu moderní. Se svým tanečním uměním se taneční
kroužek pod názvem V. I. P. představil např. divákům na romském festivalu v Chodově
nebo na Jarních dnech v Zahradě Teplá.

Další akce
Mezi další úspěšné akce, které potěšily hlavně děti, patřil únorový Karneval
a následné dubnové Pálení čarodějnic v Dobré Vodě. Při obou akcích si děti s pomocí
rodičů a asistentek vyrobily nápadité masky, ve kterých se pak nadšeně proháněly po
celou dobu akce. Další již tradiční akcí je i červnová oslava Dne dětí, na jejíž přípravě
se podílejí nejen pracovníci sdružení, ale i starší sourozenci dětí a jejich rodiče, kteří
pro ty nejmenší připraví odpoledne plné nejrůznějších her a soutěží. Při té poslední si
děti vyzkoušely, jak se skáče v pytli nebo jak je těžké donést pingpongový míček na
lžíci do vzdáleného cíle. V červnu Dobrou Vodu navštívil David Tišer – školitel Romské
debatní ligy, aby během jednoho odpoledne seznámil děti, mládež, ale i dospělé
s principy diskutování a naučil je, jak argumentovat a umět si obhájit svůj vlastní
názor. O prázdninách si starší kluci vyzkoušeli Přespávání v lese, ne všichni měli
k dispozici spacák, a tak došlo i na peřiny. Během dvou dní kluci okusili, že uvařit si
oběd v kotlíku na ohni vyžaduje jisté dovednosti a hlavně trpělivost. 

V září zavítala mezi starší dívky z Dobré Vody již po několikáté lektorka tance Anna
Kubešová, aby je naučila v rámci Dílny břišního tance další prvky tohoto orientálního
umění. Tentokrát s sebou přivezla i krásný kostým z Egypta, který si děvčata nadšeně
zkoušela. V prosinci přišel děti navštívit Mikuláš, který jim přinesl bohatou nadílku.
Některé děti objevily mezi dárečky i pár kousků uhlí jako upozornění na to, že příští
rok by mohly být hodnější. Poslední akcí roku 2006 byl předvánoční Živý Betlém, při
kterém mohly děti společně s rodiči sledovat betlémský příběh hraný pracovníky
sdružení a dalšími dobrovolníky. Netradiční oslavy vánočního času se kromě
nejbližších sousedů z Nového Dvora zúčastnil také zmocněnec vlády ČR pro lidská
práva Ing. Jan Litomiský. 
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Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní
změnu v nich samých, v komunitě jako celku a i v pohledu majoritní společnosti.
Aktivity jsou určeny více než čtyřiceti dospělým a dospívajícím z panelového domu
v Dobré Vodě a finanční podporu pro jejich uskutečňování jsme získali skrze projekty
Dále s odvahou řešit, Na vlastní nohy a Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na
Toužimsku. 

Sociální program
Sociální program občanského sdružení Český západ zahrnuje poskytování dvou
sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách: Terénní programy
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí obou služeb je
sociální poradenství. 

Zaměstnávání
Český západ se snaží pro obyvatele Dobré Vody vytvářet pracovní příležitosti,
případně jim zprostředkovávat pracovní místa přímo na otevřeném trhu práce. V roce
2006 pracovalo přímo v Českém západu deset obyvatel z Dobré Vody, z toho sedm
pracovních míst bylo vytvořeno ve spolupráci s Úřadem práce Karlovy Vary. Tři ženy
pracovaly v krejčovské a tkalcovské dílně Českého západu, kde na dřevěném stavu
tkaly bavlněné koberce, šily tuniky, tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Výrobky
z této dílny byly následně nabízeny na řemeslných trzích v Plzni a v Karlovarském
kraji. Další pracovníci jsou nedílnou součástí týmu pracovníků, kteří poskytují sociální
služby. V roce 2006 umožnilo sdružení ve spolupráci s probační a mediační službou
ČR odpracování alternativního trestu jednomu odsouzenému muži z Toužimska, který
celkem odpracoval 50 hodin.

Vzdělávání
Cílem vzdělávacích programů je nabídnout obyvatelům Dobré Vody doplnění
poznatků, znalostí a dovedností v oblastech, o které projeví sami zájem. Sdružení
v roce 2006 již tradičně nabídlo zájemcům kurz českého jazyka a kurz práce
s počítačem. Pracovníci sdružení se i v tomto roce nadále snažili zvyšovat povědomí
obyvatel Dobré Vody o pracovně-právních vztazích, aby tak zvýšili šance místních na
získání a udržení zaměstnání. Dále mezi vzdělávací programy lze zařadit i poradenství
v sociální a právní oblasti. Pracovníci sdružení se vždy snaží, aby ten, kdo požádá
o radu, odcházel vybaven informacemi a praktickými dovednostmi, které by mu
umožnily stejný problém řešit příště samostatně nebo alespoň samostatněji. Právní
poradnu vedl Mgr. Jan Lego, sociální poradnu pak Mgr. Jana Kosová a Anna
Dunčeková. Velkou oblibu si získal také několikaměsíční Pedagogicko-psychologický
kurz určený ženám a dívkám, jehož hlavním cílem bylo debatování o péči o své děti
a hledání dalších možností pro jejich rozvoj. Ke konci roku proběhl další úspěšný kurz:
Kurz efektivní komunikace vedený externí lektorkou Mgr. Martinou Tesařovou. Během
roku získala paní Božena Kolenová osvědčení o rekvalifikaci v oboru šička. 

Aktivity pro
dospělé

„Na vlastní
nohy“

„Cesta
k posilování
sebedůvěry
a vykročení do
světa“
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Zájmové aktivity
Zájmové aktivity se nám daří nabízet především místním ženám a dívkám a to formou
nejrůznějších tvořivých dílen, které jsou jen výjimečně navštěvované muži. Cílem
těchto dílen je seznámit zájemce s nejrůznějšími výtvarnými technikami a tvořivými
aktivitami. Tvoření je v místní romské komunitě velmi oblíbené, neboť dává možnost
prožít radost z toho, když z vlastních rukou vzejde něco krásného či užitečného.
Kromě jiného tvořivé dílny umožňují romské komunitě být a tvořit společně.
V uplynulém roce měli účastníci možnost vyzkoušet si v rámci těchto dílen techniku
pískování, pletení košíků z pediku, ruční výrobu šperků, tiskání na látku, výrobu
dušičkových věnců či pečení vizovického pečiva. Dílen se většinou zúčastňovalo
kolem deseti až dvanácti místních žen, které mnohdy vlastními výtvory udělaly radost
svým blízkým. Tvořivé dílny byly vedeny pracovníky sdružení nebo externími lektory
a v jednom případě se přípravy a vedení dílny chopila přímo jedna z místních
romských žen.
Zajímavým zážitkem byla zcela jistě i návštěva vizážistky Michaely Hynčíkové v Dobré
Vodě, která přítomné ženy a dívky nalíčila a každé z nich doporučila způsob líčení
vhodný pro její typ obličeje. 

Nedílnou součástí všeho snažení pracovníků Českého západu je uplatňování principů
komunitní práce, jejíž cílem je navození trvalé sociální změny. Komunitní práce má
obyvatelům Dobré Vody pomoci k tomu, aby pracovali a usilovali o něco společně,
objevovali své vlastní zdroje a možnosti svého dalšího rozvoje. Jde o motivaci
obyvatel ke společnému dílu, která z nápadů vytváří skutečné plány a dosahuje jejich
naplnění. Komunitní práce jim zároveň dává možnost zapojovat se do všech procesů
rozhodování, které ovlivňují jejich život, a stávat se postupně nezávislejšími na
podpoře zvenčí. Uskutečňování komunitních aktivit bylo možné díky finanční podpoře
projektů Dále s odvahou řešit, Na vlastní nohy, Na cestě, Za lepší bydlení v Dobré
Vodě a Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku.

Domovní výbor
V Dobré Vodě pracuje od poloviny roku 2005 šestičlenný domovní výbor, jehož vznik
zde iniciovali pracovníci Českého západu s cílem efektivně řešit bytovou otázku
místního společenství. Své zástupce si členové komunity zvolili ze svého středu
tajnými volbami. Členové domovního výboru se po úvodním sžívání začali cíleně
vzdělávat – získávat potřebné znalosti, dovednosti a postoje nutné ke správě
panelového domu a zvyšování kvality soužití v něm. Za tímto účelem se domovní
výbor scházel jednou až dvakrát v měsíci s komunitní pracovnicí a zároveň výkonnou
ředitelkou sdružení Mgr. Janou Kosovou a mimo jiné diskutoval aktuální otázky
spojené se správou domu, např. úklid společných prostor domu, stížnosti nájemníků
a opravy. Domovní výbor zorganizoval jarní i podzimní úklid obce a ke konci roku
rovněž dohlížel na průběh rekonstrukce domu.

„Učíme se
tvořit a být

spolu“

Komunitní
aktivity

„Přebíráme
zodpovědnost

za náš život
v komunitě

a společnosti“
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Odstranění havarijního stavu panelového domu
Občanské sdružení Český západ získalo v roce 2006 neinvestiční dotaci od Úřadu
vlády ČR na odstranění havarijní situace v panelovém domě, který obývá cílová
skupina. Díky realizaci projektu Za lepší bydlení v Dobré Vodě mohli být nájemníci
svědky a zároveň i realizátory zásadní proměny jejich obydlí. Během rekonstrukce
domu byla obnovena funkčnost jeho nejdůležitějších částí: byla vyměněna okna
i vchodové dveře, opraveny vodovody, kanalizace, elektrické rozvody, střecha
i komíny. Odborné práce prováděla stavební firma, ostatní pomocné práce prováděli
sami nájemníci, kteří se zavázali odpracovat 100 dobrovolných hodin za každý byt.
Nájemníci během rekonstrukce odstraňovali staré omítky a rozvody instalací,
průběžně se podíleli na úklidu stavby, transportu materiálu i ostraze objektu. Bylo jim
rovněž svěřeno malování, natírání a závěrečný úklid po dokončení všech prací. 

Myšlenka osadního výboru
Pracovníci sdružení se snaží stále více zapojovat komunitu do řešení problémů
veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni. Z toho však vyplývá potřeba najít
způsob, jak efektivně sdělovat potřeby komunity místním zastupitelům. Jako možné
řešení se jeví zřízení osadního výboru, který by mohl zastupovat zájmy obyvatel Dobré
Vody na zasedání zastupitelstva Toužimi, jejíž je Dobrá Voda správní součástí.
O zřízení osadního výboru hodlají usilovat obyvatelé dobrovodské komunity v roce
2007. Mnohé již nasvědčuje tomu, že by jejich snažení mohlo být úspěšné.
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Mgr. Jana Kosová
Výkonná ředitelka 

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
Asistentka pro práci se staršími
dětmi, pracovnice public
relations

Lucie Sýkorová-Ludačková, DiS.
Asistentka pro práci s dětmi,
vedla Školičku, individuální
doučování a volnočasové
aktivity pro mladší děti 
(do července 2006)

Olga Broučková, DiS.
Asistentka pro práci s dětmi,
vede Školičku a individuální
doučování (od září 2006)

Lucie Psohlavcová
Asistentka pro práci s dětmi,
vede dětské volnočasové
aktivity a individuální doučování
(od září 2006)

Anna Dunčeková
Komunitní a terénní sociální
pracovnice, vede tvořivé dílny

Ján Dunček
Vedoucí pracovní skupiny mužů,
zodpovídá za technické zázemí
sdružení

Tomáš Kolena
Asistent pro práci s dětmi

v Odpoledním klubu, správce
sídla sdružení

Klára Berkyová 
Asistentka pro práci s dětmi

v Odpoledním klubu a vedoucí
tanečního kroužku

Bc. Ladislav Lego
Koordinátor zaměstnávání

Bc. Marie Šindelková
Lektorka kurzu šití, vedla

kroužek vaření a stánkový
prodej (do června 2006)

Mgr. Ing. Libuše Řezbová, PhD.
Fundraiser (do června 2006)

Martin Marek
Fundraiser (od září 2006)

Pracovní tým
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V současné době je v pracovním týmu pro
přímou práci s cílovou skupinou téměř
polovina pracovníků z cílové skupiny, tj.
zástupců romské komunity v Dobré Vodě.



Stálé vzdělávání pracovního týmu je jednou z priorit Českého západu, protože jen tak
je možné dále rozvíjet a zkvalitňovat činnost sdružení. Část pracovního týmu, která je
v přímé práci s klienty, se pravidelně zúčastňuje supervizí pod vedením PhDr. Zuzany
Havrdové, CSc. Mimo ně se pracovníci sdružení setkávají jednou týdně na pracovních
poradách, kde se v duchu strategického a dle operačních plánů plánuje činnost na
další týden a řeší aktuální problémy. Záležitosti, které vyžadují větší časový prostor
než umožňují tyto týdenní porady, řeší tým na intervizích. 
V roce 2006 se pracovníci sdružení účastnili těchto vzdělávacích kurzů: Kurz
efektivního řízení (Agnes), Fundraising pro fundraiserky a fundraisery (Agnes),
psychoterapeutický výcvik Alberta Pensa (Remedium Praha), diplomovaný kurz
pedagogiky Marie Montessori, Respektovat a být respektován (SPMKV Praha),
Respektovat a být respektován – Podpora samostatnosti dětí a jak pomoci dětem
zbavit se „nálepek“ a rolí (KCVJŠ Plzeň), kurzy Efektivní komunikace I a II (Mgr.
Martina Tesařová a Český západ), Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí předškolního
věku (KCVJŠ Plzeň), S dětmi to umíme, ale co s rodiči (KCVJŠ Plzeň), Kurz českého
jazyka (o. s. Na počátku a Český západ), kurz Základy práce s počítačem (Český
západ), kurz Zpět do zaměstnání, Kurz lektorských a komunikačních dovedností
(Sdružení pro probaci a mediaci v justici a Institut pro probaci a mediaci).

Dva pracovníci nastoupili k čtyřletému distančnímu studiu na Evangelické akademii
SOŠ sociálně-právní v Praze, obor sociální práce v prostředí etnických menšin. 

V roce 2006 nám dobrovolníci darovali 136 hodin. I tentokrát byly dobrovolnické
aktivity velmi pestré: odborné konzultace, volnočasové aktivity s dětmi, tvořivé dílny
pro dospělé, kurzy práce s osobním počítačem či různé další kurzy. Všem
dobrovolníkům velice děkujeme za jejich ochotu a nápady. 
Dobrovolníci jsou nejen externisté, kteří do Dobré Vody přijíždějí „zvenku“, ale stále
častěji se do aktivit sdružení zapojují jako dobrovolníci přímo obyvatelé dobrovodské
komunity. 
V uplynulém roce místní ženy a dívky pomohly s organizací dvou celodenních výletů –
do plzeňské ZOO a do okolí Nečtin a také s přípravou dalších volnočasových aktivit
pro děti. 
Výlet do okolí Nečtin pomohlo v srpnu zorganizovat pět dívek a žen z Dobré Vody,
které pro děti připravily stopovanou. Během cesty museli holky i kluci pozorně
sledovat značky a plnit připravené úkoly. Takto vytyčená trasa je dovedla až na
stolovou horu Kozelka, která je dominantou krajiny v okolí Nečtin a zároveň i přírodní
rezervací. 
Dalším programem, který by se bez dobrovolnice Mgr. Anny Marie Vrzáčkové nemohl
uskutečnit, byl Kurz ruční výroby šperků, při kterém se pět žen z Dobré Vody naučilo
ručně vyrábět jednoduché, ale velmi působivé šperky. S pomocí drátků a skleněných
korálků vznikaly nápadité a vkusné náušnice, náhrdelníky a náramky. Další
pokračování kurzu poté organizovala přímo jedna žena z dobrovodské komunity.

Vzdělávání
a spolupráce
pracovního
týmu

Dobrovolníci
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Ve slovníku cizích slov najdeme, že pojmem public relations se rozumí styk
s veřejností nebo odborněji řečeno cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím
sociologie a psychologie. Snahou našeho sdružení je informovat veřejnost nejen
o samotné činnosti sdružení, ale hlavně o pozitivních změnách, kterými prochází
dobrovodská komunita. Touto cestou chceme napomáhat k odbourávání předsudků
a negativních představ většinové společnosti nejen v regionu, ale i mimo něj. V roce
2006 jsme činnost sdružení prezentovali na několika veřejných akcích. K těm
nejvýznamnějším patřil bezesporu Veletrh neziskových organizací v Praze (25. 4.),
prezentace sdružení a prodej výrobků na Jarních dnech v Zahradě Teplá (5.–6. 5.)
a dalších řemeslných trzích v Karlovarském a Plzeňském kraji či Den otevřených
dveří v Českém západu (10. 10.). 
Nejen na základě našich tiskových zpráv v tisku vyšly tyto články: Klub pro děti či
Komunitní centrum v Toužimi? (Toužimské noviny, únor), První romskou přehlídku
vyhrálo Dobré srdce (MF DNES – Karlovarský kraj, 20. 2.), Romové dají dohromady to,
co jsme my vybydleli (MF DNES – Karlovarský kraj, 13. 3.), Den Romů: nový svátek
zpěvu (MF DNES – Karlovarský kraj, 24. 4.), Romové na venkově bez zaměstnání
živoří, obce jim promíjí dluhy (Romea/ČTK, 14. 7.), Etnobyznys segregaci nezabrání
(Právo, 2. 10.), Český západ se otevře (Karlovarský deník, 6. 10.), Sdružení podporuje
šikovné Romy (Sokolovský deník, 22. 11.), Šikovné ruce (Romano Hangos, 23. 11.),
Dobrá Voda u Toužimi aneb Tam kde zapadá slunce někdy trochu později…
(Zpravodaj plzeňské diecéze, 30. 11.), Nepřizpůsobiví občané? Řešení není
jednoduché (Právo, 8. 12.), Romky z Dobré Vody se činí, (Plzeňský deník, 21. 12.),
Dobrá Voda žije (Romano voďi, 22. 12.), Uklízejí dům (Karlovarský deník, 22. 12.). 

O činnosti Českého západu informoval také Český rozhlas Plzeň v pořadu Křesťanská
vlna (26. 3.) a Česká televize ve Večerníku z Čech (19. 7.) a v pořadu Týden
v regionech (26. 8.). Tato druhá reportáž byla navíc doplněna rozhovorem paní
ředitelky Jany Kosové s moderátorem přímo ve studiu České televize.  

Public 
relations
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… s Klášterem Nový Dvůr – Bratři trapisté iniciovali v roce 2001 vznik občanského
sdružení Český západ a od té doby jeho činnost nadále podporují nejen svou
modlitbou a přátelským postojem, ale také svou účastí ve správní radě. Kromě
toho sdružení podporují i prostřednictvím finančních a materiálních darů či tím, že
mu poskytují prostory pro jeho sídlo. 

… s Krajským úřadem Karlovy Vary – Zde jsme nejvíce v kontaktu s Mgr. Pavlem
Vaculíkem, poradcem pro národnostní menšiny, paní Alenou Korbelovou,
pracovnicí sociálního odboru a paní Nemcovou a Skokanovou, z odboru
grantových schémat

… s Úřadem práce Karlovy Vary – Díky této spolupráci vytvořilo naše sdružení
v tomto roce nabídku sedmi pracovních míst. V rámci projektu „Komunitní práce
v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“ byla rovněž uzavřena smlouva o partnerství. 

… s Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary
… s městem Toužim – V roce 2006 podepsalo sdružení s městem Toužim smlouvu

o partnerství a smlouvu o úpravě veřejných prostranství patřících městu Toužim.
… se Základní školou Toužim – Asistentky pro práci s dětmi jsou v pravidelném

kontaktu s pedagogickými pracovníky školy. V rámci projektu „Komunitní práce
v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“ byla se školou uzavřena smlouva
o partnerství. 

… se Základní školou praktickou Toužim
… s občanským sdružením Na počátku – Posláním tohoto sdružení je chránit

a rozvíjet lidský život. Pro realizaci poslání členové sdružení volí cestu ochrany
nenarozeného dítěte. Sdružení provozuje Domov pro dětský život pro těhotné ženy
v tísni a pro matky s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí. Na základě
dlouhodobé podpory Českého západu ze strany sdružení Na počátku podepsaly
obě organizace smlouvu o partnerství. 

Sdružení je členem Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje –
ANNA KK. 

Spolupracujeme
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Zpráva
o hospodaření

v roce 2006
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■ Výsledovka (v tis. Kč) k 31. 12. 2006

NÁKLADY 7217
Spotřeba materiálu 535
z toho materiál pro tkalcovnu 57
z toho prac. oděvy a pomůcky 5
z toho materiál pro práci s dětmi 176
z toho ostatní režijní materiál 125
z toho náhradní díly na auto 9
z toho vybavení dílen a kanceláří 42
z toho PHM 121

Cestovné 33
Ostatní služby 4763
z toho vzdělávací kurzy 16
z toho nájemné 80
z toho účetní a daňové poradenství 62
z toho telefony 95
z toho el. energie 32
z toho STARKON 4000
z toho tisk výroční zprávy 20
z toho opravy aut 172
z toho povinné ručení 21
z toho ostatní režijní náklady 265

Mzdové náklady 1353
Zákonné soc. a zdr. pojištění 463
Ostatní daně a poplatky 70
z toho zákonné pojištění zam. na úraz 16
z toho poplatky bance 32
z toho ostatní poplatky 22

VÝNOSY 7379
Tržby z prodeje výrobků a služeb 641
z toho tržby za tkalcovnu 140
z toho tržby za služby 501

Přijaté příspěvky 724
z toho dary - Nadace Znovuzrození 600
z toho členské příspěvky 1
z toho ostatní příspěvky 33
z toho ostatní dary 90

Přijaté úroky 1
Dotace projektů 1462
z toho grant MPSV - Dále s odvahou řešit 302

MPSV - Na vlastní nohy 280
z toho Nadace pro radost 10
z toho grant - MŠMT 385
z toho Globální grant 361
z toho grant Karlovarský kraj 
- Dále s odvahou řešit 124

Přijaté dotace od úřadu práce 551
Dotace - Úřad vlády 4000
Zisk 162

■ Rozvaha (v tis. Kč) k 31. 12. 2006

AKTIVA 1025
Hmotný investiční majetek 336
z toho nemovitosti 54
z toho samostat. movité věci 282

Finanční prostředky 485
z toho peníze na pokladně 212
z toho peníze na bankovním účtě 273

Odběratelé 171
z toho krátkodobé pohledávky 171

Pohledávky za zaměstnanci 3
Ostatní přímé daně 30
z toho daň z mezd 30

PASIVA 1025
Dodavatelé 49
z toho krátkodobé závazky 49

Ostatní závazky -12
Zaměstnanci 9
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. poj. 1
Závazky k účastníkům sdružení 2
Oprávky k investičnímu majetku 71
z toho oprávky k samostat. mov. věcem 71

Vlastní jmění 403
Nerozdělený zisk minulého období 105
Nerozdělený zisk běžného období 162
Fondy 235
Zálohy 0



Na podzim roku 2006 se rozrostl pracovní tým sdružení o pozici fundraisera, který se
začal plně věnovat získávání finančních a materiálních zdrojů pro činnost sdružení.
Jelikož jsme si vědomi možných rizik s tím spojených, rozhodli jsme se přijmout
následující etický kodex financování, ve kterém se zavazujeme:

■ vynaložit přijaté finanční a materiální prostředky pouze a co nejúčelněji
k naplňování poslání a cílů sdružení,

■ nakládat se svěřenými prostředky transparentně, hospodárně a v souladu s českým
právním řádem,

■ pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření ve zprávách o činnosti a jejich obsah
zveřejňovat na webových stránkách,

■ nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od právnických osob, u kterých si je
sdružení vědomo, že jednají v rozporu s obecně přijatelnými morálními hodnotami,
porušují platné zákony, anebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s posláním
a cíli sdružení,

■ nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických osob, u kterých si je sdružení
vědomo, že pocházejí z protizákonné činnosti, 

■ nepřijímat finanční nebo jiné prostředky od fyzických osob, které vykonávají
činnosti, jež jsou v rozporu s posláním a cíli sdružení.

■ Bratřím trapistům za stálou duchovní i materiální podporu a za prostory sídla
sdružení

■ Dobrovolníkům za jejich čas věnovaný dobrovodské komunitě, za jejich tvořivý
přístup a energii, s kterou se pouští do nových aktivit

■ Farnímu úřadu Toužim za poskytnutí prostor pro realizaci Odpoledního klubu pro
dobrovodské děti

■ Firmě Bolid-M za darované odborné konzultace týkající se prací při rekonstrukci
panelového domu v Dobré Vodě

■ Občanskému sdružení Na počátku za spolupráci při tvorbě projektů a konzultace
v oblasti finančního řízení

■ Úřadu vlády ČR za podporu projektu „Za lepší bydlení v Dobré Vodě“, který byl
realizován z finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, určených
na realizaci programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených
romských lokalitách

■ Nadaci rozvoje občanské společnosti za poskytnutí Globálního grantu na realizaci
projektu „Rozvoj Českého západu“

■ MŠMT ČR, Nadaci Rebecca Susan Buffett – Apoštolská nunciatura Praha za
finanční podporu projektu „Dveře stále otevřené“

■ Nadačnímu fondu Znovuzrození za finanční podporu projektu „Dveře stále
otevřené“ a „Dále s odvahou řešit“

■ MPSV ČR za podporu projektů „Dále s odvahou řešit“ a „Na vlastní nohy“

Etický kodex
financování 

Poděkování
našim dárcům
a spolu-
pracovníkům
v roce 2006
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■ Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Nadaci OSF za podporu projektu „Dále
s odvahou řešit“

■ Společnosti Renovabis za podporu projektu „Na vlastní nohy“
■ Nadaci VIA za podporu projektu „Na cestě“
■ EU a vládě ČR za podporu projektu „Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na

Toužimsku“ v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
■ Firmě PRECIOSA, a. s., Jablonec n. Nisou, která darovala korálky na tvořivé dílny
■ Petru Vrzáčkovi za finanční dar 3 000 Kč na činnost sdružení, darování monitoru

a cenné konzultace
■ Anně Marii Vrzáčkové, která darovala pěti ženám z Dobré Vody novou dovednost –

ruční výrobu šperků 
■ Zuzaně Havrdové za doprovázení prostřednictvím supervize
■ Firmě Autodoprava Běhal, spol. s r. o., Loučeny u Náměště na Hané za finanční dar

20 000 Kč a za pokrytí nákladů na výchovný koncert Pavla Nováka pro děti z Dobré
Vody

■ Firmě Jitka, a. s., Otín u Jindřichova Hradce za darování materiálu na kurzy šití a na
vybavení krejčovské dílny

■ Manželům Řezbovým za finanční dar 50 000 Kč na veřejnou sbírku
■ Aloisi Adamíkovi a jeho ženě Heleně Adamíkové (společnost AAMedista) za

finanční dar 25 000 Kč na činnost sdružení a další drobné materiální vybavení sídla
sdružení 

■ Jitce Kolářové za finanční dar 3 000 Kč na veřejnou sbírku 
■ Máriu Novákovi za finanční dar 1 000 Kč na realizaci kurzu českého jazyka pro

členy romské komunity v Dobré Vodě
■ Štěpánce Balcarové, Veronice Čihákové, Marku Fajfrovi, Adamu Haunerovi,

manželům Lubošovi a Ivaně Hejnovým, Janě Markové, Evě Měřínské, Janu
Pavlíčkovi, manželům Jiřímu a Kláře Simmerovým, Michalu Slivkovi, Jiřímu
Smetanovi, Michalu Štinglovi a hudební skupině Lajka vzhůru letí za finanční dar 

■ Vladimíru Markovi a Adamu Haunerovi za materiální dar pro dětské programy
■ Sourozencům Jonášovým za oblečení pro děti
■ Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost za darování automobilu, díky kterému

bylo možné výrazně rozšířit činnost sdružení 
■ Obecnímu úřadu Nečtiny za vstřícnost, s kterou pomáhají pracovnicím Českého

západu vytvářet jejich zázemí
■ Biskupství Plzeňskému za duchovní a jinou podporu
■ Panu Chmelařovi z Radyně za umožnění exkurze do keramické dílny
■ Zdeňku Soukupovi z České televize, Ondřeji Vaculíkovi a dalším reportérům

a novinářům, kteří nám pomáhají informovat veřejnost o činnosti sdružení
a odbourávat předsudky většinové společnosti

■ Všem, kteří jste jakkoliv podpořili aktivity občanského sdružení Český západ
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■ Finančním příspěvkem na rekonstrukci nového komunitního centra
■ Finančním příspěvkem na činnost Českého západu 
■ Materiálním darem – uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.
■ Členstvím v Klubu přátel Českého západu 
■ Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
■ Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými

konzultacemi
■ Zakoupením výrobků z obchůdku ČZ

V případě, že máte chuť nám pomoci, prosím, kontaktujte nás. 
Vaší pomoci si velice vážíme. Děkujeme. 
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Jak nám
můžete
pomoci

Řekli o nás …„S činností Českého západu jsme poměrně podrobně seznámeni, známe osobně
pracovnice tohoto sdružení, vážíme si jejich přístupu k dětem i k celým rodinám.
Jejich práce vykazuje mnoho pozitivních výsledků, které vidíme i na postupně
měnícím se přístupu „jejich“ rodin ke škole a ke vzdělávání vůbec.“

Mgr. Jiří Štolfa
ředitel ZŠ Toužim

„Když jsem si uvědomil, že oni dělají kurzy, protože jim vadí, že nemají doplněné
kompletní vzdělání, to, že se učí na počítači, že chtějí umět pořádně češtinu – to jsou
velké věci. Tady se stalo něco, co není normálně běžné a sice že ti lidé získali
sebedůvěru a důstojnost. A cítí, že proto, aby tu důstojnost měli, je potřeba co nejvíc
udělat. A to je, myslím, ta nejdůležitější motivace, která je potřebná. Jinak je nic
zvnějšku nedonutí, to musí přicházet takto zevnitř a to se, myslím, tady podařilo.
Nebo to, že si chtějí dát do pořádku svůj dům, pracují na tom a mají z toho radost, to
je opravdu veliké.“ 

Mons. František Radkovský
plzeňský biskup

o Českém západu v rozhovoru pro Český rozhlas

„Poctivé romské organizace zasluhují větší státní podpory, jejich zkušenosti by se
měly přenášet a zobecňovat. Je jich mnoho – Liga Bruntál, Český západ v Dobré
Vodě u Toužimi, Začít spolu v Plzni, brněnský Drom, IQ Roma servis, Společenství
Romů na Moravě, ostravské Jekhetame (Společně), Athinganoi a Slovo 21 v Praze
a další.“

z deníku Právo



„Dobré příklady jsou. Například organizace Český západ v Dobré Vodě u Toužimi.
Tam to udělali v malém. Nějakých 80 lidí, zdemolovaný barák… Lidé z organizace
s nimi začali žít. Dokázali najít ty, kteří měli zájem situaci změnit. Dvě rodiny, deset
lidí. Těm pak organizace pomohla sehnat práci. A na ně se nabalili další. Dnes je to
tak, že šedesát procent obyvatel se chytilo a pracuje, opravili dům, platí nájem,
vyplatili se z dluhů.“ 

Vojtěch Lavička
romský aktivista a houslista kapely Gipsy.cz v deníku MF DNES

„Milí členové Českého západu, zaměstnanci a „klienti“, již delší dobu sleduji činnost
vašeho sdružení a jsem vašimi úspěchy upřímně nadšena. Z celého srdce vám všem
přeji hodně síly a chuti do vašeho společného snažení a nepochybně také mnoho
štěstí. Děkuji také šikovným ručičkám vašich umělců za opravdu krásné a praktické
výtvory.“

Radka Steklá
příznivkyně Českého západu ze Svitav

Řekli o nás …
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