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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí přátelé, 

držíte v rukou Zprávu o činnosti Českého západu, ve které jsme se pokusili 
shrnout vše podstatné, co se událo v roce 2012, v jedenáctém roce své 
činnosti. Na následujících stránkách se dozvíte nejen něco málo o našich 
projektech i jednotlivých aktivitách, ale také o tom, pro koho to všechno 
děláme a proč, kdo se na tom podílí a jak, a případně také, jak se můžete 
zapojit, pokud byste nám chtěli pomoci pomáhat. 

Přestože já osobně jsem do Českého západu přišla jako nová ředitelka až v říjnu roku 2012, stihla jsem se již 
s organizací docela dobře seznámit a s pomocí svých kolegů se pokusím zrekapitulovat uplynulý rok. Nejprve 
bych ráda poděkovala všem zaměstnancům Českého západu za jejich práci v loňském roce, který pro ně 
z důvodu mnohých organizačních změn a nejistot nebyl jednoduchý. Velmi také děkuji za podporu správní radě 
a bratrům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří organizaci stojí nablízku od samého počátku její činnosti. 
Velké díky patří i dalším partnerům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají naplňovat 
naše poslání, a díky kterým dnes můžeme působit ve všech následujících lokalitách: Dobrá Voda, Nová Farma, 
Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov, Horní Poutnov, Hoštěc, Mrázov, Toužim a Teplá v Karlovarském kraji.  

V roce 2012 naše sociální služby využilo celkem 298 obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zaměstnali jsme 
14 klientů, 85 lidem jsme poskytli pracovní poradenství a 10 lidem zajistili rekvalifikace. Další desítky 
zájemců se účastnily našich komunitních aktivit či akcí pro veřejnost v Dobré Vodě. Byly to například tři 
veřejné brigády, díky kterým se již 4 roky daří upravovat a zkrášlovat veřejná prostranství v Dobré Vodě, nebo 
oslava Evropského svátku sousedů či předvánoční Putování k živému Betlému. Radostnými událostmi byly 
také dvě návštěvy romského muzikanta Mária Biháriho a kapely Bachtale Apsa v Dobré Vodě. Koncem roku 
proběhl úspěšně pilotní běh kurzu komunitní práce pro sociální pracovníky, který Český západ spolu 
s metodikou Mít život ve svých rukou sestavoval a realizoval ve spolupráci s organizací Cheiron T, o.p.s. 
z Tábora a FHS Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení provozu našeho dobročinného obchodu BUŤI, který 
v Plzni fungoval tři roky, mohli zájemci od podzimu vybírat vánoční dárky z naší textilní a keramické dílny 
v novém internetovém obchodě na našich stránkách. 

Ačkoliv se nám mnohé daří a přináší své ovoce, objevují se každým rokem také nové výzvy, na které musíme 
umět reagovat, a náročné situace, které se musíme učit řešit. Je třeba stále hledat cesty, jak naši práci dělat 
lépe tak, aby přinášela užitek našim klientům i celé společnosti. Jedním z úskalí naší práce bylo také již dlouhá 
léta nevyhovující zázemí organizace – komunitní centrum v Dobré Vodě. Díky úsilí mnoha partnerů a kolegů se 
podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci budovy a dům se tak dočká v letech 2013–2014 
rekonstrukce a rozšíření, které přinese zaměstnancům lepší pracovní podmínky a klientům nové možnosti. 
Rekonstrukce bude probíhat „za pochodu“, při zachování většiny našich aktivit a projektů, což bude jistě velmi 
náročné. Držte nám, prosím, palce. 

Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu a těšíme se na setkávání se s Vámi na našich akcích. Do té doby Vám 
přeji příjemné čtení následujících stránek a vše dobré!

Mgr. Eva Halbrštátová
výkonná ředitelka 
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O NÁS 
Působíme v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde lidem pomáhá-
me řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. 

Poskytujeme sociální služby, nabízíme vzdělávací a volnočasové programy, základní poradenství při 
zaměstnávání a právní poradenství. V Dobré Vodě provozujeme vlastní textilní a keramickou dílnu. 

Skrze kulturní a společenské akce oživujeme dění v místech, kde působíme. Snažíme se motivovat lidi 
k zapojování se do veřejného života, například skrze péči o veřejná prostranství v místě, kde žijí.  

KONTAKTY
Český západ o.s.
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, Karlovarský kraj

tel., fax: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247 (výkonná ředitelka)
mobil: +420 602 663 513 (mluvčí sdružení)
mobil: +420 725 050 341 (dary)
mobil: +420 602 663 578 (dílny, eshop)
e-mail: info@cesky-zapad.cz / reditel@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

IČO: 26550334, DIČ: CZ26550334

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

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

POSLÁNÍ 
Posláním občanského sdružení Český západ je budovat na 
území Toužimska a Tepelska občanskou společnost, kterou 
charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných. Český 
západ chce prakticky přispívat k odstraňování sociálního 
vyloučení, projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

Členové občanského sdružení respektují křesťanské hodnoty, 
které stály na počátku vzniku sdružení, a věří v krásu 
a důstojnost každého člověka. Jsou si vědomi, že jejich práce 
musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, 
která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Český západ nechce 
dělat práci za druhé, ale naopak chce svým klientům umožnit, 
aby si problémy řešili svépomocí. 

Sídlo Českého západu v Dobré Vodě

Lokality působnosti Českého západu

Karlovy Vary
Dobrá Voda

 4

 4



 5

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

 

ČESKÝ ZÁPAD SVÉHO POSLÁNÍ DOSAHUJE
< poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to zejména poskytováním 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů,
< posilováním sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporou při objevování jejich jedinečnosti, 

vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj,
< pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů,
< nabídkou základního pracovního poradenství, případně pomocí s uplatněním na pracovním trhu,
< organizováním volnočasových aktivit, individuálního doučování, prevencí sociálně patologických jevů,
< zapojováním sociálně vyloučených občanů do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální 

úrovni,
< zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanského soužití apod.),
< překonáváním komunikačních bariér mezi našimi klienty a zástupci veřejnoprávních institucí.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
< Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, 

naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve 
společnosti. Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke 
společnému dílu, kdy se z nápadů vytvářejí skutečné plány, které se poté realizují.

< Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem. Jsme držiteli značky 
Ethnic Friendly zaměstnavatel.

SPRÁVNÍ RADA 
Správní rada zvolená 15. října 2012:
n Bc. Ladislav Lego – předseda 
n Ján Dunček – místopředseda 
n Dom Samuel, opat kláštera v Novém Dvoře – člen
n Ing. Václav Maršík, Ph.D. – člen 
n Mgr. Jana Kosová – členka 
n Mgr. Jan Lego, Ph.D. – člen 
n Mgr. Eva Halbrštátová – výkonná ředitelka

PATRONI SDRUŽENÍ
Klub patronů Českého západu sdružuje od roku 2009 významné osobnosti kulturního, vědeckého nebo 
společenského života, které se rozhodly naši činnost zaštítit svým jménem. Jsou jimi: 

n Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., vedoucí 
katedry řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích UK FHS v Praze

n Mons. František Radkovský, biskup plzeňský 
n PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka         

Vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře
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PRACOVNÍ TÝM

<Soňa Vašíčková
Výkonná ředitelka (do 31. 7. 2012) 

<
Asistentka pro práci s dětmi – Školička,
Odpolední klub 

Jasleen Mary Gnanamicheal

<
SAS*– klíčová pracovnice 

Martina Doubková, DiS.

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

Klára Berkyová 

<
Projektová manažerka a fundraiserka 

Mgr. Madla Čechová

<
Komunitní a terénní sociální pracovnice 

Anna Dunčeková

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

Ján Dunček

<Kateřina Daňková
SAS* – asistentka pro práci s dětmi
(do 03/2012)

<Zdeňka Bláhová
Administrativní pracovnice 

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

Mgr. Eva Haunerová

<
Terénní programy – terénní sociální 
pracovnice (od 07/2012)

Bc. Anna Juráčková, DiS.

<
Projektová manažerka,
metodička komunitní práce

Mgr. Jana Kosová

<
Asistentka zaměstnávání, 
mistrová šicí dílny 

Helena Kožená

<
Administrativní pracovnice

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková

<
Koordinátorka obchodu BUŤI (do 07/2012), 
projektová manažerka projektu „Návrat 
do práce“

Jana Nyergesová

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

Bc. Tomáš Mrázek 

<
SAS* – asistentka pro práci s dětmi, 
Školička, individuální doučování 

Kamila Semrádová 

<PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
Terénní sociální pracovník (02–07/2012)

<
Koordinátorka zaměstnávání

Mgr. Kamila Součková

<Hana Šatrová
Terénní programy – projektová manažerka 
projektu Místní a profesní rozvoj ČZ 
(do 08/2012)

<Mgr. Eva Halbrštátová – Výkonná ředitelka (od 15. 10. 2012) 
Pochází z Ústí nad Labem, dlouhá léta působila v Pardubicích. V Brně vystudovala obor historie 
a archivnictví na Filosofické fakultě Masarykovy university a později se na katedře psychologie 
Univerzity Karlovy věnovala studiu prevence závislostí. Absolvovala psychoterapeutické vzdělání 
a vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů. Ve své profesní praxi pracovala v archivu, muzeu a od konce 
90. let v managementu NNO zaměřující se na práci s dětmi a mládeží v obtížných životních situacích. 

<
Asistent zaměstnávání, 
pracovník v terénních programech

Tomáš Kolena

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



HISTORIE SDRUŽENÍ

Vznik Českého západu
Vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém 
Dvoře, kteří několika mužům z Dobré Vody nabídli pracovní 
uplatnění při výstavbě kláštera. Na základě této spolupráce 
vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ, 
které bratři trapisté dodnes duchovně, materiálně i finančně 
podporují. Český západ se z počátku věnoval jen oblasti 
zaměstnávání a teprve později začal nabízet volnočasové 
a vzdělávací programy zaměřené na ženy a děti. V roce 2003 
se začala v aktivitách Českého západu uplatňovat metoda 
komunitní práce. 

V letech 2000 až 2002 působilo v Dobré Vodě ve spolupráci 
s trapisty „Společenství Jan 10 pro službu dětem a mládeži“, 
které zde provozovalo romské integrační centrum. V prosinci 
2002 své působení v obci ukončilo a část majetku 
i zaměstnance předalo Českému západu, které zde mělo za 
sebou první rok své činnosti. 

Rok 2002 
< Český západ se seznamuje s převážně romskou 

komunitou v Dobré Vodě, nabízí jejím členům první 
aktivity.

Rok 2003 
< V aktivitách sdružení se začíná uplatňovat metoda 

komunitní práce. 
< Vznik textilní dílny zaměstnávající romské ženy.
< Vznik Odpoledního klubu v Toužimi.

Rok 2004
< V Českém západu působí šest pracovníků. Ženy se věnují volnočasovým a vzdělávacím programům pro 

děti a ženy, jediný muž v týmu vede pracovní skupinu mužů. 

Rok 2005 
< Vznik 1. strategického plánu organizace, na jehož základě vznikají roční plány činnosti.
< Odkup panelového domu v Dobré Vodě od města Toužim Českým západem. 
< Zahájení tradice předvánočního putování k živému Betlému.

Rok 2006
< Významné rozšíření organizace na základě projektu Rozvoj Českého západu.
< Vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu.
< Odstraňování havarijního stavu panelového domu (až do roku 2007) díky finanční podpoře Úřadu vlády 

ČR a ochotě obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami.

Rok 2007 
< Zahájení poskytování sociálních služeb (terénní programy a sociálně aktivizační programy pro rodiny 
s dětmi), terénní programy nově v lokalitách Nová Farma a Služetín na Tepelsku.
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Svátek sousedů se v Dobré Vodě poprvé slavil v roce 2007

Budování prvního dětského hřiště v Dobré Vodě v roce 2003



< Vznik osadního výboru zastupujícího zájmy obyvatel Dobré Vody na zasedání zastupitelstva města Toužim.
< Získání nových prostor pro Odpolední klub na nám. Jiřího z Poděbrad v Toužimi.
< Český západ mění své logo (autor: Jan Pelc z Atelieru Pelc, Karlovy Vary).

Rok 2008 
< Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným 

obyvatelstvem.
< Zřízení keramické dílny.
< Vznik Klubu přátel Českého západu.

Rok 2009
< Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě. V komunitě pracuje v hlavní sezóně asi 

60 % obyvatel (v roce 2000 byla nezaměstnanost téměř 100 %).
< Otevření dobročinného obchodu BUŤI v Plzni.
< Získání prestižní ceny Gipsy Spirit v kategorii neziskových organizací a poděkování Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu keramické dílny. 
< Návštěva pana ministra Michala Kocába a Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje v Dobré 

Vodě.
< Zahájení pravidelných dobrovolných brigád v rámci projektu „Společně v Dobré Vodě“. Vybudován např. 

dřevěný altán, kamenná zídka u křížku a další.

Rok 2010
< Český západ začíná v rámci lokality Toužim – Teplá spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování.
< Pokračování veřejných brigád v rámci 2. ročníku projektu „Společně v Dobré Vodě“, vybudován např. 

dřevěný rumpál nad obecní studnou a naučná stezka o ptácích.

Rok 2011
< Konání 1. benefičního plesu pro náš dobročinný obchod BUŤI v Plzni.
< Otevření nových prostor textilní a keramické dílny v Dobré Vodě (objekt bývalé Hájenky).
< Pokračování veřejných brigád v rámci 3. ročníku projektu „Společně v Dobré Vodě“, vybudováno 

pískoviště, kolotoč, sušáky na prádlo, stojan na kola.  
< Terénní programy kromě dosavadních lokalit Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín rozšířeny do nových lokalit 

Toužim, Teplá, Poutnov, Pěkovice, Křepkovice a Mrázov.

Rok 2012
< Částečná rekonstrukce prostor textilní dílny v Hájence.
< Novou ředitelkou se po Soně Vašíčková stává 15. října 

Mgr. Eva Halbrštátová.
< Pokračování veřejných brigád v rámci 4. ročníku projektu 

„Společně v Dobré Vodě“.
< Získání akreditace na kurz Komunitní práce: jak efektivně 

pracovat v sociálně vyloučených lokalitách? V říjnu až 
prosinci probíhá jeho první pilotní běh.

< Spuštění nového internetového obchodu eshop.cesky-
zapad.cz.

Pilotní běh kurzu komunitní práce pro sociální pracovníky
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NAŠE PROJEKTY 

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cílem těchto služeb je zlepšení života obyvatel sociálně vyloučených lokalit v naší působnosti. Jedná se o dvě 
sociální služby, které v roce 2012 podpořilo MPSV ČR a Karlovarský kraj:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 
Tyto služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (doprovázení na úřady, řešení 
dluhových situací, vyplňování formulářů). SAS poskytujeme 
pouze klientům v Dobré Vodě. V roce 2012 jich bylo celkem 
72 (z toho 36 mužů, 36 žen), kterým jsme poskytli 3849 výkonů různého typu, což přepočteno na hodiny činí 
8658 hodin věnovaných klientům.

Terénní programy (TP)
TP jsou zaměřeny na klienty ze sociálně vyloučených lokalit (Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Poutnov, 

Horní Poutnov, Pěkovice, Hoštěc, Křepkovice a Mrázov), kde mají lidé omezený 
přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a zdravotní péči. Naše 
služby mohou využívat i klienti z měst Toužim a Teplá. V roce 2012 tyto služby využilo 
226 osob (z toho 104 mužů, 122 žen), kterým bylo poskytnuto 2759 výkonů.

Našim klientům poskytujeme přes 30 různých typů výkonů, mezi nejčastější patří 
pomoc při vyřizování osobních záležitostí klienta, pomoc při vyhledávání bydlení, 
zprostředkování zdravotní péče, telefonování, asistence při jednání s úřady, pomoc 
při vyplňování formulářů nebo vyhledávání informací. 

Český západ se vzdělává 
Cílem projektu je zajistit další profesní vzdělávání pracovníkům Českého západu. V rámci projektu probíhají 
také výměnné stáže v partnerských zařízeních o. s. Kotec. 
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00244 podporuje v letech 
2011–2013 Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši 
budoucnost – www.esfcr.cz.

Místní a profesní rozvoj Českého západu  
Cílem projektu je zlepšit dostupnost sociální služby terénního 
poradenství do všech sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku 
a Toužimsku a pomáhat lidem řešit jejich nepříznivé životní 
situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení 
a kontaktu s majoritou. 
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00230 podporuje v letech 
2011–2014 Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši 
budoucnost – www.esfcr.cz.

Věkové složení 
klientů SAS:
0–6 let: 16
7–12 let: 14
13–18 let: 11
19–26 let: 12 
nad 26 let: 19
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72 klientů

€36 36
3849 výkonů

8658 hodin s klienty

�

226 klientů

€104 122

2759 výkonů

�

€€���

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



Návrat do práce – návrat do společnosti 
Cílem projektu je odstranit bariéry vstupu na trh práce příslušníkům sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku 
a Toužimsku a zajistit jejich vstup a udržení na trhu práce. V rámci projektu probíhají motivační a rekvalifikační 
kurzy, pracovní a personální poradenství a bylo vytvořeno sedm pracovní míst. Více informací v části Aktivity 
pro dospělé.
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00257 podporuje v letech 2011–2013 Evropský sociální fond, Evropská 
unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost – www.esfcr.cz.

Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce
Cílem projektu je šířit metodu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách skrze nabídku 
akreditovaného vzdělávacího kurzu. Projekt navazuje na již zpracovanou metodiku komunitní práce 
a instruktážní DVD, které bylo k tématu natočeno. 

V rámci projektu vznikl kurz pro sociální pracovníky Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně 
vyloučených lokalitách? Na jeho vzniku se vedle Českého západu též podílela organizace Cheiron T, o.p.s. 
z Tábora a FHS Univerzity Karlovy z Prahy. Pilotní běh kurzu v rozsahu 90 hodin skládající se ze 3 třídenních 
bloků probíhal od října do prosince 2012 a úspěšně ho absolvovalo všech 15 účastníků. Výstupy z kurzu byly 
použity při tvorbě metodiky komunitní práce s názvem Mít život ve svých rukou, která v tištěné podobě vyšla 
v březnu 2013 a v elektronické podobě je k dispozici na www.cesky-zapad.cz. 

Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00323 podporuje v letech 
2012–2013 Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši 
budoucnost – www.esfcr.cz.

Pojeďme třeba na výlet 3
Cílem projektu je zkvalitnit život a rozšířit perspektivy dětí 
a mládeže žijících ve vyloučené romské komunitě v Dobré 
Vodě. Díky projektu mohly holky a kluci během roku využívat 
širokou nabídku volnočasových aktivit, které přinášejí nejen 
zábavu, ale mají také vzdělávací, tvořivý, sociální 
a preventivní rozměr. Projekt byl realizován za finanční 
podpory Karlovarského kraje a MŠMT.

Na vlastní nohy 
Projekt navazuje na osmiletou tradici komunitní práce v Dobré 
Vodě a usiluje o společnou práci na správě obce, do které se 
budou stále více zapojovat její obyvatelé. Jedná se o fungování 
domovního výboru panelového domu, setkávání osadního 
výboru, veřejné dobrovolné brigády a další akce, které mají 
podpořit sousedské setkávání, například oslava Evropského 
svátku sousedů, soutěž o nekrásnější rozkvetlé okno 
a předvánoční Putování k živému Betlému.
Projekt byl podpořen Úřadem vlády ČR, sekcí pro lidská práva 
v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce.
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Budování dětského hřiště v rámci veřejných brigád

Metodika komunitní práce Mít život ve svých rukou



Společně v Dobré Vodě 
Cílem projektu je zkrášlení veřejných míst v Dobré Vodě podle představ a plánů samotných obyvatel. Během 
brigád v roce 2012 se nejen uklízela obec, ale vybudoval se také nový chodník k Hájence, nové dětské hřiště 
a cyklostojan vedle altánu, natřela se zastávka i herní prvky na dětském hřišti, vyznačila se trasa naučné 
stezky Naši ptáci. Brigádníci se také spolu s dalšími organizacemi podíleli na obnově pramene Dřevohryzské 
kyselky v údolí Telecího potoka nedaleko Dobré Vody. 
Prováděly se i úpravy zeleně v obci včetně sekání trávy a další 
úpravy, které mají přispět k tomu, aby Dobrá Voda byla 
hezčím místem k životu. 
Veřejné brigády probíhaly v rámci projektu Na vlastní nohy, 
který byl podpořen Úřadem vlády ČR, sekcí pro lidská práva 
v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce.

Zaměstnávání v programu veřejně 
prospěšných prací (VPP)
Více informací o zaměstnávání v kapitole Aktivity pro 
dospělé > Zaměstnávání. 
V roce 2012 byly finanční prostředky vynaložené v rámci 
uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro 
klienty Českého západu refundovány z projektu „Vzdělávejte 
se pro růst – Veřejně prospěšné práce“; č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00001 a to skrze Úřad práce ČR – 
Krajská pobočka v Karlových Varech.
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Společně v Dobré Vodě
< V roce 2012 již 4. ročník projektu 
< Obyvatelé, chalupáři a další dobrovolníci 

odpracovali téměř 900 dobrovolnických hodin
< Od roku 2009 již celkem 18 brigád
< Účast: 26/05 – 63 účastníků, 28/07 – 57 účastníků, 

08/09– 51 účastníků

Natírání oznamovatele v rámci brigády Společně v Dobré Vodě

Mnoho práce při brigádách zastanou i děti 

Úprava parkoviště při jedné z veřejných brigád

Dobrá Voda
Nová Farma



TEXTILNÍ A KERAMICKÁ DÍLNA 
Textilní a keramická dílna Českého západu vznikla pro potřeby volnočasových programů pro rodiny s dětmi. 
Konají se zde tvořivé dílny, kurzy šití nebo kroužky keramiky. V rámci projektu Návrat do práce – návrat do 
společnosti zde od 1. září 2011 pracují romské ženy ze sociálně vyloučených lokalit. Ženy, které byly často 
dlouhodobě nezaměstnané, zde získávají po patřičné rekvalifikaci plnohodnotné zaměstnání. Pod vedením 
zkušených pracovnic zhotovují výrobky, které jsou ceněné pro svou originalitu, kvalitu a ruční výrobu.

V textilní dílně se šijí výrobky z přírodních materiálů jako je len a bavlna, nejčastěji to jsou nákupní tašky, 
pytlíky na pečivo a bylinky, kapsáře, zástěry, chňapky a další. V keramické dílně se tvoří užitkové a dekorační 
předměty. 

Naše dílny najdete v bývalé Hájence v Dobré Vodě, kterou jsme získali do pronájmu od bratří trapistů v roce 
2011. Do té doby sídlila textilní dílna v komunitním centru Českého západu vzdáleném asi 200 metrů odsud 
a keramická dílna v maringotce vedle komunitního centra.  

Prodejní akce:
V roce 2012 jsme naše výrobky prodávali také na farmářských trzích v Karlových Varech, na předvánočním 
jarmarku ve společnosti ČEZ v Plzni, nebo 
na Jarmarku radosti v Chebu. 
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Naše výrobky prodáváme v e-shopu na eshop.cesky-zapad.cz

Textilní dílna v roce 2012 realizovala řadu významných zakázek

Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky 
odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto 
zásadu také dlouhodobě naplňujeme 
a dbáme o její dodržování. Od roku 2008 
jsme držiteli značky Ethnic Friendly 
zaměstnavatel ,  kterou udělu je 
občanské sdružení IQ Roma servis z Brna. 

Seznam prodejních míst našich výrobků

<Dílny Českého západu, Dobrá Voda    
< Farmářský obchod, Lobezská 63, Plzeň
< Farmářský obchod, Šafaříkovy sady 3, Plzeň
<Schmucig, Tovární 4, Plzeň
<Articles, nám. Republiky 17, Plzeň
<Domácí hospic Jordán, Žižkova 631, Tábor
<Regionální muzeum Nečtiny, Nečtiny 79
<Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno
<Galerie Califia, Zámek Horažďovice
<Opatství Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, Toužim
<Galerie Františka Drtikola, Tyršova 106, Příbram
<Obchod lidové tvorby a řemesel,  Rábí 48
<Klášter Teplá
< Zdravíček, Malostranské nábřeží 1, Praha

Internetové obchody:
< E-shop Českého západu eshop.cesky-zapad.cz
< Fler.cz – kreativní svět www.fler.cz/cesky-zapad-o-s



BUŤI – DOBRÝ OBCHOD ČESKÉHO ZÁPADU

Dobročinný obchod BUŤI zahájil svůj provoz v roce 2009 a po tři roky, kdy byl otevřen, nabízel nejen výrobky 
dílen Českého západu, ale také další dárkové předměty z dílen nejen neziskových organizací. Podstatnou 
součástí sortimentu byly také použité věci, které nám lidé 
darovali k prodeji, například oděvy a módní doplňky, knihy, 
nebo šperky. S chodem obchodu pomáhala řada dobrovolníků. 

Bohužel 31. července 2012 byl obchod z ekonomických 
důvodů uzavřen. Rozlučkový večírek s názvem 
„Na rozloučení, mé potěšení“ proběhl 27. června přímo 
v obchodě BUŤI.

Benefiční ples pro BUŤI

Dne 17. února 2012 pořádal obchod BUŤI v Plzni již 
2. benefiční kostýmový ples, který se tentokrát nesl v duchu 
VIP zaoceánské plavby na počátku 20. století. Plavbu, na 
kterou se vydala asi stovka pasažérů a lodního personálu, 
zahájilo námořnické předtančení, k tanci poté hrála kapela 
Gabra a harmonikář a kytarista Marek Fajfr. Na programu byla 
také módní přehlídka a dražba. Na plese se vytancovalo 
19 163 Kč a Nadace Divoké husy tuto částku zdvojnásobila na 
celkových 38 326 Kč. Tento výtěžek byl použit na dovybavení 
dílen Českého západu.

Hosté rozlučkového večírku – Na rozloučení, mé potěšení

Obchod BUŤI prodával na kulturní akci na Světovaru v Plzni
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Módní přehlídka na benefičním plese Námořnické předtančení na benefičním plese pro BUŤI



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS) 
Cílem této služby, kterou Český západ nabízí pouze v Dobré Vodě, je podpořit děti, aby úspěšně zvládaly vstup 
do MŠ a ZŠ a poté pokračovaly v dalším studiu, a rodiče, aby dokázali tímto procesem své děti úspěšně 
provést. Někdy však není cesta k cíli zcela jednoduchá. Sociální pracovník proto rodiny navštěvuje a snaží se 

odhalovat možné překážky na cestě k běžnému životu. Pro 
rodinu se stává průvodcem, který ji motivuje a podporuje při 
hledání řešení. Zároveň také nabízí aktivity, které mohou být 
klíčem k řešení tíživé situace v rodině. V roce 2012 tyto služby 
využívalo 72 osob z Dobré Vody. 
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Individuální doučování využívalo v roce 2012 deset dětí

Školička je určena nejmenším dětem od 2 do 6 let

Starší chlapci navštívili o prázdninách památník v Terezíně

Statistika aktivit pro děti a mládež z Dobré Vody:
< 15 děvčat a chlapců navštěvovalo Odpolední klub 
< 9 děvčat a chlapců se účastnilo programu Rybky
< 10 děvčat a chlapců navštěvovalo Školičku 
< 10 děvčat a chlapců využívalo individuální doučování
< 9 chlapců se pravidelně účastnilo fotbalového kroužku
< 10 děvčat a chlapců navštěvovalo taneční kroužek

V rámci SAS nabízíme tyto aktivity:

Školička 
Školička je určena nejmenším dětem z Dobré Vody, které 
nenavštěvují mateřskou školu nebo ji navštěvují nepravidelně. 
Děti od 2 do 6 let v ní mají příležitost během dvouhodinového 
programu poznávat svět a získávat nové dovednosti. 
Asistentky ve svém přístupu k dětem uplatňují prvky 
pedagogiky Marie Montessori. Ten dětem umožňuje rozvíjet se 
podle individuálních potřeb a vlastního vývojového stupně. 

Rodiče motivujeme a podporujeme v tom, aby jejich děti, 
alespoň poslední rok před zahájením školní docházky, 
navštěvovaly klasickou mateřskou školu. V roce 2012 
navštěvovalo Školičku 10 dětí, některé 4x, jiné třeba jen 
1x týdně. 

Individuální doučování žáků 
Individuální doučování mohou děti využívat každý den 
odpoledne v Odpoledním klubu v Toužimi nebo v komunitním 
centru v Dobré Vodě. Tam se jim věnují asistentky, které 
vysvětlují učivo a pomáhají s domácími úkoly. Děti mají 
k dispozici i řadu interaktivních pomůcek pro samostatné 
procvičování. Asistentky, které vedou doučování, spolupracují 
s pedagogy ZŠ. V roce 2012 se doučovalo 10 dětí.  



Doprovázení studentů
Český západ pomáhá žákům základní školy s výběrem vhodné 
střední školy či odborného učiliště. V případě zájmu 
zprostředkovává doučování a kontakt mezi školou a rodiči, 
půjčuje potřebné učebnice. V roce 2012 získala výuční list 
jedna studentka z Dobré Vody, jeden student nastoupil do 
1. ročníku SOU.

Rybky
Jedná se o všestranně zaměřený kroužek, který dětem ve 
věku 6–12 let nabízí výtvarné a tvořivé činnosti, sportovní 
aktivity a hry. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, z nichž se 
každá schází jednou týdně zhruba na 90 minut v komunitním 
centru. Během programu se děti mimoděk učí, jak být spolu, 
jak spolu v klidu komunikovat a další sociální dovednosti. 
V roce 2012 Rybky navštěvovalo 9 dětí.

Odpolední klub v Toužimi
Klub sídlí v Toužimi na nám. Jiřího z Poděbrad 104 a je určen 
starším dětem z Dobré Vody, které po vyučování čekají na 
autobusový spoj domů. Klub mohou navštěvovat i spolužáci 
dětí z Dobré Vody. Klub funguje na principu nízkoprahového 
centra – děvčata a chlapci si tu píší domácí úkoly, zapojují se 
do tvořivých aktivit připravovaných asistenty, poslouchají 
hudbu, hrají hry, odpočívají. V roce 2012 klub navštěvovalo 
15 dětí.

Fakultativní programy v rámci sociálně aktivizačních služeb
Dětem i dospívajícím z Dobré Vody nabízíme i řadu dalších programů pro aktivní trávení volného času. Jedná 
se o tvořivé, sportovní i vzdělávací programy, které mají děti podpořit v tom, aby v dospělosti dokázaly obstát 
ve vlastním životě i společnosti. Tyto programy doplňují sociální služby a nabízejí smysluplné a tvořivé využití 
volného času dětem i rodičům. Zároveň slouží jako prevence kriminality, záškoláctví, šikany, drogové závislosti 
či gamblerství.

Taneční kroužek
Kroužek pod vedením Kláry Berkyové funguje v Dobré Vodě již od roku 2005. V roce 2012 ho navštěvovalo 
10 dětí a dospívajících, kteří společně nacvičovali romské, hip-hopové nebo latinsko-americké tance na 
různá veřejná vystoupení, z nichž nejvýznamnější byly:
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Dospívající chlapci hrají 1x týdně fotbal nebo florbal 
v toužimské tělocvičně

V rámci programu Rybky se dětí učí například i vařit

< Kynžvartský zámecký jarmark (9. 6. 2012), 
< Setkání folklorních souborů v Teplé (16. 6. 2012), 
< Festival Patafest v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením „PATA“ v Hazlově u Chebu (24. 6. 2013), 
< Být odlišný je normální v Chebu (20. 9. 2012).



Fotbal a florbal
< Devět chlapců z Dobré Vody dojíždí jednou týdně do 

Toužimi, aby si společně zahráli fotbal nebo florbal 
v tamní tělocvičně či na hřišti. V jiné dny hrají fotbal na 
malém hřišti před panelovým domem. 

 16

Vystoupení muzikanta Mária Biháriho nadchlo děti i dospělé

Na Velikonoce vyrazilo 6 dětí z Dobré Vody se skauty 
z plzeňského oddílu Vločka do Olomouce

Výlety do plzeňské ZOO přinášejí dětem vždy nové zážitky

Další akce
Kromě pravidelných akcí chystáme pro děti i řadu akcí 
nepravidelných nebo jednorázových, s jejichž organizací 
nám pomáhají často rodiče a dobrovolníci. V roce 2012 to 
byly následující akce:

< divadelní představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni 
(4 představení á 10 účastníků)

< výlet předškoláků do Karlových Varů (prohlídka města 
a letiště)

< výlet do ZOO v Plzni (28 účastníků)
< výlet do Terezína (8 účastníků)
< dvoudenní a čtyřdenní prázdninová výprava na Boží 

Dar (19 a 19 účastníků)
< výlet do lanového centra (14 účastníků)
< návštěva bazénu v Mariánských Lázních (17 účastníků)
< návštěva bazénu v Plzni (12 účastníků)
< výlety do přírody v okolí Dobré Vody
< společné promítání filmů,
< oslava Velikonoc, mikulášská a vánoční nadílka.

Akce ve spolupráci s našimi partnery:
< Velikonoční výprava se skauty do Olomouce (6 dětí, 

zorganizoval skautský oddíl Vločka z Plzně).
< Hudebně–divadelní dílny s muzikantem Máriem 

Bihárim a kapelou Bachtale Apsa a řadou dalších 
divadelníků (zorganizovalo občanské sdružení Artists 
4 children).

< Tři děti z Dobré Vody se účastnily letního tábora, který 
pořádaly Salesiánky z Plzně.



AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ 
Český západ nabízí dospělým členům komunity v Dobré Vodě 
a dalším klientům v dalších sociálně vyloučených lokalitách 
na Toužimsku a Tepelsku pomoc v tíživých životních 
situacích. 

Sociální program
Český západ poskytuje dvě sociální služby dle zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách: terénní programy (ve 
všech lokalitách naší působnosti) a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (zatím pouze v Dobré Vodě). 
Neodmyslitelnou součástí těchto služeb je bezplatné sociální 
a právní poradenství. 

V Dobré Vodě a lokalitě Nová Farma jsem v roce 2012 začali spolupracovat s organizací Nová škola, o.p.s. na 
projektu Infant Matter. Ten se snaží podporovat aktivní rodičovství a ranou péči v sociálně slabých rodinách. 
Skrze pravidelná setkání matek, která probíhají jedenkrát měsíčně, posiluje dovednosti rodičů v oblastech 
jako je příprava na rodičovství, výchova dětí, rozvoj jazykových dovedností dětí, zdravé stravování a životní 
styl a mnohé další.

Příběh paní Ivy – naší klientky
Nejmenuje se tak, ale říkejme jí třeba paní Iva. Na následujících řádcích Vám budeme vyprávět její příběh.

Paní Ivě je přes 70 let a do Čech přišla ze Slovenska v 50. letech za prací se svým manželem a dětmi. Je 
matkou devíti dětí a dnes je už mnohonásobná babička i prababička. Většinu svého dospělého života prožila 
s rodinou v domku v jedné vesnici na Toužimsku. Manžel paní Ivy, říkejme mu Josef, dojížděl za prací do jiné 
části kraje, a tak paní Iva vychovávala děti hlavně sama. Čas běžel, děti postupně odrůstaly a osamostat-
ňovaly se. 

První kontakt rodiny paní Ivy a Českého západu proběhl v roce 2007, kdy děti už měly většinou vlastní rodiny 
i bydlení v okolních vesnicích a městech. V té době žije paní Iva s manželem a jedním synem v domě, kde je 
nutné chodit pro vodu do studny a využívat suchý záchod mimo dům. Zdravotní stav pana Josefa není dobrý 
a s přibývajícím věkem i díky několika úrazům se nadále zhoršuje. Finanční situace manželů není také příliš 
uspokojivá, a proto terénní sociální pracovnice pomáhá panu Josefovi zažádat o příspěvek na péči, aby 
manželé měli za co žít.  

Paní Iva s Josefem zůstávají přes den sami v domě a je pro ně stále těžší všechno zvládat. Je to daleko 
k doktorům i na nákupy, pan Josef má navíc problémy se sebeobsluhou, což se ještě komplikuje v domě, kde 
chybí koupelna i toaleta. Paní Iva už na všechno sama nestačí. Syn, který má jediný auto, jim nemůže přes den 
pomáhat, protože je v práci (kterou získal mimochodem díky Českému západu). Vzniká potřeba přestěhovat se 
blíže k zdravotní péči a tak manželé odcházejí do 20 km vzdáleného města, kde žije jejich dcera a kde získávají 
do pronájmu městský byt. Nejsou však schopni platit pro ně vysoký nájem a brzy se dostávají do tíživé 
finanční situace. Po roce se vrací s dluhy do svého domku na vesnici a paní Iva ve svém vysokém věku znovu 
musí nosit vodu a topit v kamnech. To však pro člověka chodícího o hůlce není vůbec snadné. Poté, co manžel 
prodělá další úraz, stěhují se do bytu blíže k dětem i k Českému západu. 

Pracovníci Českého západu pomáhají paní Ivě řešit její problémy, sestavují splátkový kalendář na řešení 
dluhů, aby se předešlo exekuci majetku. Zprostředkovávají také právní poradenství a pomáhají řešit následky 
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Setkání s klientkou terénních programů na Nové Farmě



uzavření nevýhodných smluv na nákup zboží, které paní Iva na základě své neinformovanosti podepsala. 
Zdravotní stav pana Josefa se nadále zhoršuje a po jednom z dalších úrazů umírá v nemocnici. Paní Iva 
přichází nejen o životního druha, ale také o část příjmů. Opět řeší svou finanční situaci ale i to, kdo jí bude 
sekat dřevo a topit v bytě, kde zůstala sama. Pracovnice Českého západu jí pomáhá vyřídit vdovský důchod, 
ale také dluhy z dědictví po manželovi a dluhy na energiích. 

Nyní žije paní Iva se svojí vnučkou, blízko dalším svým dětem, její finanční situace se stabilizovala. Má stálý 
příjem, neplatí drahý nájem a vnučce přispívá jen na domácnost. Pracovníci Českého západu jsou paní Ivě 
i nadále nablízku.

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

Zaměstnávání 
Český západ nabízí svým klientům v rámci projektu Návrat do práce – návrat do společnosti pracovní 
poradenství a pomoc při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Někteří z těchto lidí si totiž z důvodů 

nízké kvalifikace či dlouhodobé nezaměstnanosti hledají 
zaměstnání sami jen velmi obtížně.   
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Motivačních kurzů pro nezaměstnané se zúčastnilo 14 osob  

Zaměstnali jsme dva muže na pozici techničtí pracovníci 

V roce 2012:
< byla zaměstnanost v dobrovodské komunitě 59 % 

v létě a 44 % v zimě, 
< jsme poskytli pracovní poradenství 85 klientům,
< jsme zaměstnali postupně 14 osob na 7 pracovních 

pozicích: 2 uklízečky, 2 šičky, 1 keramička, 2 pomocní 
techničtí pracovníci,

< 1 žena u nás pracovala v programu veřejně prospěš-
ných prací (VPP), který probíhá ve spolupráci 
s Úřadem práce,

< 4 členové dobrovodské romské komunity pracují 
dlouhá léta také přímo v týmu Českého západu,

< 6 žen se rekvalifikovalo v oboru šička, 5 mužů 
na obsluhu křovinořezu a 1 muž na dřevorubce,

< 1 dospělý klient si dokončoval základy vzdělání,
< proběhly 2 motivační a aktivizační kurzy pro neza-

městnané, kterých se zúčastnilo 14 osob,
< šičky z naší textilní dílny byly na praxi v provozu běžné 

firmy paní Charvátové v Toužimi,
< se nám dařilo realizovat řadu zakázek a zvýšit obrat,
< díky rekvalifikacím a úsilí paní Heleny Kožené, 

mistrové textilní dílny, se nám podařilo zvýšit kvalitu 
i produktivitu práce v dílně.



Vzdělávání 

Sdružení každoročně nabízí svým klientům několik 
vzdělávacích programů. 
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V roce 2012 to byly například:

< Kurz šití (Nová Farma, 02–03/2012)
< Rekvalifikační kurz – Šička (Dobrá Voda, 02/2012, 

200 hodin)
< Motivační a aktivizační kurzy pro dlouhodobě 

nezaměstnané (Nová Farma, 2 běhy 02/2012)
< Rekvalifikační kurz – Obsluha řetězových pil 

a křovinořezů (04/2012, 5 účastníků)
< Setkání na téma prevence, drogy, žloutenka typu C 

s občanským sdružením Kotec (Dobrá Voda, 11/2012)

Šestý ročník oslavy Svátku sousedů v Dobré Vodě

Absolventky rekvalifikačního kurzu v oboru šička

Zájmové aktivity

V roce 2012 organizoval Český západ tvořivé kurzy pro ženy 
v Dobré Vodě a nově i v lokalitě Nová Farma. Jejich cílem je 
podpora tvořivosti a růst zdravého sebevědomí. Účastnice 
kurzů si mohly vyrobit například podzimní výzdobu do svých 
domácnostní, dušičkové a adventní věnce a další. Muži 
z Dobré Vody se zas věnují v toužimské hale pravidelně fotbalu 
a florbalu.

KOMUNITNÍ AKTIVITY
Pracovníci Českého západu ve své práci uplatňují principy 
komunitní práce, které napomáhají obyvatelům Dobré Vody 
(zvláště sociálně vyloučeným obyvatelům panelového domu) 
k tomu, aby se učili pracovat a usilovat o něco společně, aby 
objevovali své vlastní zdroje a možnosti pro svůj další rozvoj. 
Komunitní práce jim zároveň dává možnost zapojovat se do 
všech procesů rozhodování, které ovlivňují jejich životy. 
Mohou se tak postupně stávat nezávislejšími na podpoře 
zvenčí a brát život do svých rukou. Předpokladem úspěchu 
komunitní práce je vzdělávání všech členů komunity.

Český západ v roce 2012 pořádal pilotní běh kurzu komunitní práce a začátkem roku 2013 vydal i tištěnou 
metodiku viz kapitola Projekty sdružení: Mít život ve svých rukou – metoda komunitní práce.

Domovní výbor panelového domu
Šestičlenný domovní výbor panelového domu v Dobré Vodě funguje již od poloviny roku 2005 a jeho členové 
(3 zástupci za každý vchod) jsou vždy voleni v tajných volbách. Výbor se stará o plánování oprav, údržby 

Obyvatelé Dobré Vody při oslavě Svátku sousedů



a úklidu domu a okolí a bezproblémovost spolužití v domě. 
Sestavuje pravidla dodržování nočního klidu, pravidla úklidu 
a třídění odpadu. Schází se nepravidelně dle potřeby.

Osadní výbor 
Osadní výbor zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na 
zastupitelstvu města Toužim. Vznikl na popud Českého 
západu v roce 2007 a nyní na něm funguje již nezávisle. Pět 
členů výboru je vždy vybíráno tajnou volbou. Poslední volby, 
ve kterých bylo tajnou volbou zvoleno jeho pět členů, proběhly 
v květnu 2012. Od té doby se výbor zabýval zvláště zlepšením 
kvality pitné vody v Dobré Vodě. 

Veřejné brigády v Dobré Vodě 
Tři brigády probíhaly v roce 2012 v rámci projektu Společně 
v Dobré Vodě (viz Projekty sdružení).

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno 
I v roce 2012 se v rámci projektu Na vlastní nohy soutěžilo, 
kdo z obyvatel či chalupářů v Dobré Vodě bude mít 
nejkrásnější rozkvetlé okno u svého bytu či domu. Soutěž 
probíhala celé léto a vítězové byli vyhlášeni na poslední 
veřejné brigádě v září. Ceny z dílen Českého západu si odneslo 
celkem šest žen, jejichž okna ohodnotila porota jako 
nejkrásnější.  

Oslava svátku sousedů 
Již pošesté se 31. května sešla asi třicítka obyvatel Dobré 
Vody, aby společně oslavili evropský svátek sousedů. Jeho 
hlavní myšlenkou je posílení dobrých sousedských vztahů. 
Lidem akce totiž umožňuje se setkat a prožít něco jiného než 
co zažívají při běžných každodenních setkáních. V rámci 
oslavy proběhla kulinářská soutěž o nejlepší halušky na 
jakýkoliv způsob. Nechyběly ani společné zábavné aktivity 
pro děti, mládež i dospělé a závěrečné opékání buřtů.

Putování k živému Betlému
Putování je tradiční akce, při které se obyvatelé Dobré Vody 
a další hosté společně vydávají v záři lucerniček na společnou 
pouť k živému Betlému. Putování 20. prosince 2012 se 
účastnilo několik desítek zájemců, kterým vánoční příběh 
Josefa a Marie jako živý výjev u Betléma představila skupinka 
děvčat a chlapců z Dobré Vody. Nechybělo ani společné 
zpívání koled v doprovodu muzikantů z Koinonie Jana Křtitele 
z Litic u Plzně.  
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Z oslavy Svátku sousedů

Živý výjev u Betléma v podání děvčat a chlapců z Dobré Vody

Na veřejných brigádách se schází vždy 50 až 80 brigádníků



VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PRACOVNÍHO TÝMU
Aktivity sdružení jsou plánovány na základě strategického a operačního plánu na daný rok. Aktuální plán 
aktivit a případné problémy řešil tým v roce 2012 na pravidelných týdenních poradách a 1x za 2 měsíce se 
scházel na týmových supervizích. Tato setkání mu pomáhají vnímat a reflektovat vlastní práci a nacházet 
nová řešení problematických situací. Během roku se pracovníci dále vzdělávali prostřednictvím různých 
kurzů, seminářů či workshopů, v rámci projektu Český západ se vzdělává to bylo 9 akreditovaných kurzů, 
kterých se zúčastnilo kumulativně 39 osob (viz Naše projekty). 

DOBROVOLNÍCI
V roce 2012 nám několik desítek dobrovolníků darovalo stovky hodin práce bez nároku na odměnu. Jednalo se 
hlavně o pomoc při aktivitách s dětmi, tvořivých programech pro dospělé, při organizaci benefičního plesu 
v Plzni nebo při chodu dobročinného obchodu BUŤI. Několik desítek dobrovolníků se zapojilo do veřejných 
brigád v Dobré Vodě. Pan Ralf Ducamp z Dobré Vody získal 16. března 2012 cenu Křesadlo Karlovarského kraje 
za dobrovolnou pomoc při zkrášlování obce v roce 2011. Na cenu nominoval pana Ducampa Český západ na 
základě dlouholeté spolupráce. 

Práce všech dobrovolníků si velice vážíme a děkujeme za jejich ochotu i originální nápady. Jejich konkrétní 
jména najdete v kapitole Poděkování.
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Mezinárodní delegace se v Dobré Vodě zajímala 
o proměnu veřejných prostranství

V roce 2012:
<jsme vydali 25 tiskových zpráv,
<o našich aktivitách vyšlo více než 100 článků,
<v rozhlase a televizi o nás běželo několik desítek zpráv,
<nás o představení naší práce požádali následující 
instituce: Agentura pro sociální začleňování, lokální 
partnerství Cheb, Centrum podpory inkluzívního 
vzdělávání Plzeň, Evangelická teologická fakulta, FSS MU 
Brno, Nadace VIA, VOŠ sociální Cheb.

NÁVŠTĚVY V DOBRÉ VODĚ 
Do Dobré Vody a Českého západu každoročně přijíždí řada 
návštěv, některé i ze zahraničí. Často to jsou studenti nebo 
pracovníci z organizací a institucí, které se věnují sociální 
práci a sociálnímu vyloučení, nebo je naše činnost zajímá 
z jiného důvodu. Dvanáctičlenná mezinárodní delegace 
projektu Parky pro lidi (www.parpe.eu) se například zajímala 
o proměny veřejných prostranství v Dobré Vodě v posledních 
letech. Student Torontské univerzity Shimon Pokorny přijel do 
Českého západu v létě na měsíční studentskou praxi.

PROPAGACE SDRUŽENÍ
O naší činnosti pravidelně informujeme 
veřejnost na Karlovarsku i za hranicemi 
našeho regionu. Rozesíláme tiskové zprávy 
do médií, píšeme články do odborných 
časopisů a sborníků, s prezentacemi se 
účastníme různých seminářů a konferencí. 
Cílem těchto aktivit je napomáhat 
k odbourávání předsudků a negativních 
představ většinové společnosti. 



PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM
<

Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Podporujeme vaši budoucnost – www.esfcr.cz, 
Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí,  Ministerstvo školství,  mládeže 
a tělovýchovy, Karlovarský kraj, Úřad práce ČR, 
Nadační fond Znovuzrození, Skupina ČEZ 
a Nadace ČEZ, Nadace Divoké husy, Kongregace 
Sester sv. Josefa, 

<Individuální dárci a členové Klubu 
přátel Českého západu: 
Jan Adámek, Tomáš Bayer, Petra Benešová, 
Petr Blažek, Sylva Daničková, Milan Geiger, 
František Holák, Markéta Kolíbalová, Václav 
Krucký, Helena Křížová, Jana Legová, Alan 
Leier, Miroslava Letošová, Jana Kosová, Jiří 
Mlejnecký, Jarmila Rybová, Jana Stará, Dorka 

Finančně nás podpořili:

stavební firma BOLID-M

Žurková, František Svoboda, Jiří Škoch, Marie Votavová, Jan Lazar, 
Ondřej Beneš, Matěj Bajgar, manželé Balogovi, Jana Antonová, Jiří 
Balog, Marie Doležalová, Anna Fojtíková, Tomáš Kaiser, Jaroslava 
Kalinová, Marie Křížová, Karel Macek, firma Novadus, Dana Pilchová, 
Karel Satoria, Stanislav Šec, Marek Špinka, Jindřich Tauchman, Eva 
Tomášková, Josef Vajskebr, Josef Večeřa, Petr Vrzáček, Kamila 
Culíková, Jiří Baránek

<Materiálně nás podpořili: 
Konto Bariéry, firma ARIVA, TJ SOKOL Nečtiny, Společnost Partners 
Czech, S.B. Comp. spol. s r.o., Miroslav Šuta, manželé Hofmannovi, 
Patrik Zalmay, Václav Gatařík, Vilém Günzel, rodina Novákova, rodina 
Staňkova, rodina Bártova, rodina Kotíkova, rodina Tesáčkova, rodina 
Konečných, rodina Kučerova, rodina Mikšova, rodina Hlineckých, 
rodina Čoupkova, rodina Kubova, rodina Kubišova, rodina Barákova, 
rodina Novotných, rodina Juráčkových, rodina Pražákova, rodina 
Slowikova, Kateřina Veselá, Irena Čundová, Gabriela Siváková, 
Drahomíra Daňková, rodina Kučerova, rodina Tesáčkova, rodina 
Vejslíkova, Pavla Zemanová, Hana Hrdličková s kolegy, Marie Černá, 
Darina Divišová, Milada Trefilová, Hana Novotná, Jindřiška Čundová, 
dárci cen na benefiční ples Českého západu: hudební skupiny Cashel, 
Poitín, Sedm nedostatečných, Lidová muzika z Chrástu; Liman sport, 
Husky; Kuboušek s.r.o., KWS – provozovna Plzeň; občanské sdružení 
Do světa; Kadeřnický salon Jany Maškové; Dýně na pařezu – Lenka 
Rojíková; Vinný král – David Tauber; Čajovna ve dvorku; Shintaido 
Plzeň; Muzeum loutek Plzeň; Dům pohádek Plzeň; Martin Baxa – 
primátor města Plzně; Ledovec o.s.; občanské sdružení Surya; 
Weggart; Štrůůůdlárna v Perlovce; obchod Bylinka; Aleš Hejna – Olles 
mapy; ŤikŤakJinak – Jana Nyergesová; Lucie a Přemek Maškovi; 
Vilém Dubnička; Silvie Morasten; Irena Merjavčíková; manželé 
Holatovi; Markéta Trhlíková; paní Hojsáková; Táňa Habermannová; 
Klára Vytisková, řada dárců dobročinného obchodu BUŤI (dlouhodobě 
např. Helena Kyliánová, Jana Beránková a další).

<Službou nás podpořili: 
Hudební skupina Gabra a harmonikář, Kytarista Marek Fajfr, 
Občanské sdružení Artists 4 children, Občanské sdružení Proutek 
a Veronika Ingrová, skauti a skautky z oddílu Vločka, Plzeň,  Google 
(Google Grants)

<Naši dobrovolníci: 
Iva Pšeničková, Jana Sobotová, Irena Merjavčíková, Jana Holatová, 
Tomáš Křenek, Markéta Trhlíková, Václav Křenek, Jana Beránková, 
Vladimír Zábranský, Karel Dach, Jan Pavelka, Dáša Klierová, Pavla 
Herczegfalvi, Jiří Prchlík, Petr Jára, Bára Dočkalová, Ladislav Kondr, 
Adéla Dankovičová, Olina Dankovičová, Silvie Morasten, Katka 
Součková, Kristýna Vacková, Táňa Habermannová, Martin Korecký, 
Marek Fajfr, Anna Skoupá, Gabriela Fatková, Gabrielá Červená 
Bultasová, Martin Sedloň, OMI, Shimon Pokorny, Martina Vlková a 
studenti ze Stojanova gymnázia Velehrad: Eliška Fišerová, Petra 
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Bubínkový workshop pro děti přivezla do Dobré Vody
organizace Artists 4 children

Děti se rády scházejí ve své klubovně v komunitním centru 



Berecková, Petr Nedoma, Klára Šárovcová, Tereza Mašková, Petra 
Blahová, sestra Milada z Uherského Brodu. 

<Dále děkujeme za spolupráci / naši partneři:
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách; ANNA KK 
o.s. – Asociace Nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje; 
BFZ – Vzdělávací akademie, Karlovy Vary; BioFarma Belina; 
Biskupství plzeňské; Česká televize; Český rozhlas; ČTK; Mladá 
fronta DNES; Karlovarský deník; Toužimské noviny; Romea.cz; 
Regionplzen.cz; Adam.cz a další média; Domácí hospic Jordán, Tábor; 
Evangelická teologická fakulta UK Praha; Farmářský obchod, Plzeň; 
Firma Bolid-M; Firma CIWIRE, s.r.o.; Fler.cz; Galerie Califia, Zámek 
Horažďovice; Galerie Františka Drtikola, Příbram; Cheiron T, o.p.s.; 
Informační centrum města Teplá; Informační centrum města Toužim; 
Joker o.s.; Karlovarský kraj – sociální odbor; Kasia vera s.r.o., Toužim; 
Klášter premonstrátů Teplá; Klášter trapistů v Novém Dvoře; 
Knihkupectví & knihařství, Brno; Koinonia Jan Křtitel; Komunitní centrum Matky Terezy, Praha; Lesní společnost Teplá, 
a.s.; MAKRO Cash & Carry ČR; Martin Sedloň a bratři obláti (OMI – Obláti Marie Immaculate); Mateřské centrum Karlovy 
Vary; Město Teplá; Město Toužim; Mgr. Pavel Vaculík, krajský koordinátor pro romské záležitosti; Mons. František 
Radkovský; MŠ Sluníčko, Toužim; Muzeum romské kultury, Brno; Nadace Divoké husy; Nebeská čajovna v Plzni; 
Nekuřácká kavárna SERAF; Nová škola, o. p. s.; Občanské sdružení Artists 4 children; Občanské sdružení Dobrovolnická 
Regionální Agentura DoRA; Občanské sdružení KOTEC; Občanské sdružení Ledovec; Občanské sdružení Na počátku; 
Občanské sdružení TOTEM – regionální dobrovolnické centrum; Obecní úřad Nečtiny; Obchod Articles, Plzeň; Obchod 
lidové tvorby a řemesel, Rábí; Obchod Schmucig, Plzeň; Obchod Zdravíček, Praha; Osadní výbor Dobré Vody; PhDr. Jiřina 
Šiklová, CSc.; PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.; Regionální muzeum Nečtiny; SHM Klub Plzeň (Salesiánské hnutí mládeže); 
Skautský oddíl Vločka z Plzně; SOU Toužim; Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb; Studenti 
a pedagogové soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, Praha; Toko, Praha; Úřad práce v Karlových Varech a Chebu; 
Zahrada Teplá, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Berkut; ZŠ a ZŠP Toužim; Bc. Tomáš Souček; 
Kateřina Zídková; Mgr. Jan Lego, Ph.D.; Mgr. Kamila Bobysudová; MUDr. Iva Weilguny; paní Charvátová, Toužim; PhDr. 
Yvonna Lucká; Ralf Ducamp; Roman Pokorný; Zdeněk Maršálek a řada dalších.

Děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili dílo Českého západu. Naše činnost by 
nebyla možná bez trvalé podpory všech našich příznivců z různých koutů naší země.

Volnočasové aktivity dětí jsou hrazeny i z Vašich darů
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NÁKLADY 9504
Spotřeba materiálu 971
   z toho materiál pro textilní dílnu 199

   z toho materiál na zaměstnávání 41

   z toho materiál pro práci s dětmi 306

   z toho ostatní režijní materiál 52

   z toho náhradní díly na auto 43

   z toho křovinořez + motorová pila 0

   z toho kancelářské potřeby 21

   z toho uhlí pro komunitní centrum 60

   z toho videoprojektor 20
   z toho PHM 229

Prodané zboží 135

Cestovné 101

Ostatní služby 1939
   z toho vzdělávací kurzy 188

   z toho nájemné 292

   z toho účetní a daňové poradenství 175

   z toho telefony 152

   z toho el. energie 73

   z toho opravy aut 21

   z toho povinné ručení a havarijní pojištění 34

   z toho rekvalif. kurz šička a motorová pila 148

   z toho tvorba vzdělávacího kurzu 67

   z toho opravy budov 272

   z toho supervize 41

   z toho ostatní režijní náklady 476

Mzdové náklady 4749

Zákonné soc. a zdr. pojištění 1502

Ostatní daně a poplatky 84
   z toho zákonné pojištění zaměstnanců na úraz 39

   z toho poplatky a úroky 44
   z toho ostatní poplatky 1

Oprávky k samost. movitým věcem 1

Přímá podpora 22

VÝNOSY 9517
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1542
   z toho tržby za textilní dílnu 249

   z toho tržby za služby 537
   z toho prodej zboží  756

Přijaté příspěvky 1499
   z toho dary – Nadace Znovuzrození 780

                      převodeno z r. 2011 (fondy) 200

   z toho členské příspěvky 1

   z toho ostatní dary 337
   z toho ostatní příjmy (poj. plnění, spoluúčast) 181

Přijaté úroky 0

Dotace projektů 6455
   z toho ESF – MPSV 1837

   z toho MPSV – SAS, TP 2259

   z toho Rada vlády – Na vlastní nohy 224

   z toho MŠMT – prevence kriminality 90

   z toho Krajský úřad KV 158

   z toho VIA – komunitní projekt 12

             převedeno z roku 2011 1796

   z Nadace ČEZ 60

   z Nadace Divoké husy 19

Přijaté dotace od úřadu práce 21

ZISK 13

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDOVKA (výnosy a náklady) 

v tis. Kč k 31. 12. 2012

ROZVAHA (aktiva a pasiva) v tis. Kč k 31. 12. 2012

ZISK
Zisk v naší organizaci 
vzniká z fakturování 
za služby, jsou to 
např.: vykonaná práce 
v lese, prodej vlastních 
výrobků z textilní 
a keramické dílny.

AKTIVA 2197
Hmotný investiční majetek 710
   z toho nemovitosti 54

   z toho drobný hmotný majetek 164

   z toho samostatné movité věci 492
   z toho pořízení dlouhodob. investic 0

Zboží na skladě – BUŤI 0

Finanční prostředky 1096
   z toho peníze na pokladně 18

   z toho peníze na bankovním účtě 1078

Odběratelé 217
   z toho krátkodobé pohledávky 217

Pohledávky za zaměstnanci 37

Ostatní přímé daně 17
   z toho daň z mezd 17

Poskytnuté provozní zálohy 65

Pohledávky – nájemné dům 55

Pohledávky – ÚP dotace 0

PASIVA 2197
Dodavatelé 43
   z toho krátkodobé závazky 43

Ostatní závazky 22

Zaměstnanci 349

Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. poj. 183

Závazky k účastníkům sdružení 0

Oprávky k investičnímu majetku 659
   z toho oprávky k samostatným movitým věcem 495
   z toho oprávky k drobnému majetku 164

Vlastní jmění 403

Nerozděná ztráta minulého období -168

Nerozdělený zisk minulého období 128

Nerozdělený zisk běžného období 13

Fondy 463
    z toho Nadace Znovuzrození 363

    z toho dar paní Řezbová 100

Dohadné účty pas. – zálohy ČEZ 65

Přijaté zálohy – na odkup bytů 3
Daň z přidané hodnoty 34

Výnosy pr. období – projekty do r. 2012 0
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
<
<Jednorázovým či pravidelným finančním příspěvkem (např. 365 Kč, tzn. 1 Kč na den)
<Materiálním darem (přehled možných darů naleznete na našich internetových stránkách)
<Dobrovolnou prací (např. lektorování, volnočasové aktivity apod.) a odbornými konzultacemi
<Zakoupením výrobků z dílen Českého západu v našem obchodě www.eshop.cesky-zapad.cz
<Nabídkou možnosti prodeje našich výrobků na Vaší akci či ve Vašem obchodě
<Nabídkou reklamního prostoru či umístěním reklamního banneru na Vašich internetových stránkách
<Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti

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

STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL ČESKÉHO ZÁPADU

Členství v klubu je určeno všem příznivcům Českého západu, kterým je blízká naše činnost a projeví o členství 
zájem. 

Členem klubu se může stát každý, kdo vyplní přihlášku 
(např. na našich internetových stránkách) a daruje nám roční 
příspěvek na činnost v minimální hodnotě:

< 1 200 Kč a výše (pro fyzické osoby). Příspěvek je 
možné uhradit jednorázově nebo trvalým bankovním 
příkazem (např. každý měsíc 100 Kč).

< 4 800 Kč a výše (pro právnické osoby). Příspěvek 
je možné uhradit jednorázově nebo trvalým 
bankovním příkazem (např. každý měsíc 400 Kč).

Jaké jsou výhody členství v Klubu přátel?

< členská karta
< 1x ročně výrobek z našich dílen zdarma
< 1x výroční zpráva
< pozvánky na akce pořádané sdružením
< pro individuální členy sleva 10 %, pro firemní členy 

sleva 5 % na výrobky naší textilní dílny 
< souhrnné potvrzení o daru pro odečet ze základu daně
< pro firemní dárce pozitivní prezentace firmy na našich 

internetových stránkách

Více informací získáte na našich internetových stránkách 
www.cesky-zapad.cz v sekci Jak nám pomoci? Děkujeme.

Bankovní účet pro Vaše dary 0803288319/0800.

Členstvím v Klubu přátel Českého západu

Smysluplné trávení času pomáhá hledat směr dospívajícím chlapcům

V rámci programu Školička poznávají děti okolí Dobré Vody
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THE CIVIL ASSOCIATION ČESKÝ ZÁPAD

Český Západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded, 
primarily Romani, communities in the region of towns Toužim and Teplá. 

The organization offers social services, educational 
programmes, employment counselling, free time activities, 
and supports people in becoming involved in public matters. 

Český Západ also runs textile and ceramic workshops where 
Roma women are employed. The organization uses methods 
of community work to get members involved and employed.

Activities of Český Západ 

< We provide social services according to Act no. 108/2006 
Coll., which consist mainly in social activation services for 
families with children and field social services.

< We support self-confidence of socially excluded 
inhabitants and we encourage them to discover their 
uniqueness, resourcefulness, and possible further growth.

< We organize educational and vocational programs, 
including individual tutoring.

< We offer essential employment counselling to help the 
community members succeed in the labour market.

< We organize free time activities as a prevention of 
pathologic phenomena.

< We involve socially excluded inhabitants into solving 
problems of community interest, mainly on the municipal 
level.

< We help to raise the standard of social culture (housing, 
peaceful civic coexistence, etc.).

< We help to overcome communication barriers between the 
inhabitants of the apartment building in Dobrá Voda (our 
clients) and the representatives of state authorities.

Empowerment is a social process that helps people gain 
control over their own lives. It is a process that fosters 
power in people for use in their own lives, their 
communities and in their society, by acting on issues they 
define as important.

Community work helps local people to decide, plan, and 
take action to meet their own needs with the help of 
available outside resources.

More information: www.cesky-zapad.czPracovníci Českého západu / People of Český západ

Děti na maškarním bále / At fancy-dress ball for children

Děti v ZOO / Children at the ZOO
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PROMĚNY DOBRÉ VODY
Od roku 2009 organizujeme v Dobré Vodě veřejné brigády v rámci projektu 
Společně v Dobré Vodě. Naším cílem je zkrášlovat veřejná prostranství v obci.

Zeleň před panelovým domem v roce 2007 Výstavba chodníku k Hájence – květen 2012

Chodník k Hájence – září 2012Zeleň před panelovým domem v roce 2013

Okolí panelového domu v roce 2002

Okolí panelového domu v roce 2012

Obecní studna v roce 2008

Prostranství u budoucího altánu v roce 2009

Prostranství u křížku v roce 2008

Altán v roce 2012

Prostranství u křížku v roce 2012Obecní studna v roce 2010



Tato tiskovina je součástí jednotného vizuálního stylu, který byl navržen a realizován v rámci projektu „Něco se stane! – pilotní projekt návrh postupů pro rozvoj neziskového 
sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji“ občanského sdružení PROTEBElive. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem. 

český západ o.s.

Vydal Český západ o.s. v roce 2013

Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel., fax.: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

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

Text a sazba: Mgr. Eva Haunerová podle jednotného 
vizuálního stylu organizace (navrhl Atelier Pelc, K. Vary

Foto: archiv Český západ o.s. 
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