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Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.
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Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.
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O NÁS 
Působíme v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde lidem 
prostřednictvím sociálních služeb pomáháme řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Rodiny s dětmi podporujeme v tom, aby děti úspěšně zvládaly 
školní docházku.

Prostřednictvím komunitní práce oživujeme dění v místech, kde působíme. Snažíme se motivovat lidi 
k zapojování se do veřejného života, například skrze kulturní a společenské akce nebo péči o místo, kde žijí. 
V Teplé provozujeme vlastní textilní dílnu, kde pracují dlouhodobě nezaměstnané ženy.

POSLÁNÍ 
Posláním obecně prospěšné společnosti Český západ je 
zmírňovat sociální vyloučení na území Toužimska a Tepelska 
a zvyšovat schopnost obyvatel žijících v těchto lokalitách 
uspět ve většinové společnosti. Český západ prakticky 
přispívá k zmírňování projevů rasové nesnášenlivosti.

Zaměstnanci Českého západu respektují křesťanské hodnoty, 
které stály u vzniku organizace, podporují duchovní rozvoj 
členů komunity v místech působení Českého západu 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 chce svým klientům umožnit, aby si problémy řešili 
svépomocí. 

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, podporou rodin při 

vzdělávání dětí, 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.Lokality působnosti Českého západu
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Vážení a milí přátelé,
výroční zpráva je pro nás každoroční příležitostí zrekapitulovat 
loňský rok, pozastavit se nad jeho událostmi a vyhodnotit své 
snahy a jejich dopady na činnost o.p.s. Český západ. A rok 2014 
nám dává hodně příležitostí k ohlédnutí.
Hned od začátku roku změnilo naše občanské sdružení právní 
subjektivitu a na základě zákona č. 68/2013 Sb. se k 31. 12. 
2013 transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Do náplně činnosti Českého západu se však 
tato změna nijak nepromítla.  Nadále pokračovaly projekty, jejichž cílem bylo poskytovat podporu 
obyvatelům vyloučených lokalit Tepelska a Toužimska, a to jak v rámci terénních programů, tak 
i prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb a projektů zaměřených na komunitní práci. Některé 
z projektů končily během roku 2014, jiné jej přesahují, ale všechny jsou nepostradatelné, neboť je 
jimi financována převážná část naší činnosti. Mimořádnou událostí byla v roce 2014 skutečnost, 
že naše činnost probíhala v náhradních prostorách, neboť došlo k očekávané rekonstrukci našeho 
sídla. I tak jsme se snažili plnohodnotně realizovat své aktivity. A nebylo jich málo.  
V rámci sociálně aktivizačních služeb poskytovaných klientům v Dobré Vodě jsme organizovali 
„Školičku“ pro nejmenší děti, poskytovali jsme podporu žákům a studentům, provozovali taneční 
kroužek, kroužek „Rybičky“, odpolední klub, fotbal a florbal a organizovali mnoho dalších akcí. 
Terénní programy zaměřené na podporu zvyšování sociálních kompetencí využívali kromě Dobré 
Vody také obyvatelé dalších vyloučených lokalit, kterými jsou Nová Farma, Služetín, Poutnov, 
Pěkovice, Křepkovice a Mrázov, i klienti z Teplé a Toužimi. V roce 2014 využilo služby terénních 
programů 460 klientů.
Velký prostor jsme věnovali také oblasti zaměstnávání a komunitní práce, která se v roce 2014 
rozvíjela i na Nové Farmě, a jejím výsledkem bylo např. uspořádání oslav Mezinárodního dne Romů 
a Mezinárodního dne dětí.
Možnost růstu poskytovaly jak klientům, tak i pracovníkům Českého západu naše projekty. Zvláště 
významným bylo schválení projektu Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého zá-
padu, který podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Tento projekt v polovině roku 2014 nahradil přechozí projekt Místní a profesní rozvoj Českého 
západu, jehož cílem bylo zlepšit dostupnost sociální služby terénního poradenství do všech sociálně 
vyloučených romských lokalit na Tepelsku a Toužimsku. Snahy o snížení bezútěšné nezaměstnanos-
ti mezi našimi klienty jsme mohli vyvíjet díky projektu Návrat do práce – návrat do společnosti 2, 
který nám umožnil rekvalifikovat a získat podporované místo pro 10 osob. V rámci projektu Pojeď-
me třeba na výlet jsme umožnili našim dětem a mládeži kvalitně trávit volný čas a zprostředkovali 
rodičům, aby s menšími dětmi sdíleli jejich zážitky. O našich aktivitách jsme prostřednictvím tisko-
vých zpráv informovali veřejnost a snažili jsme se tak pozitivně působit na veřejné mínění. Účastnili 
jsme se také řady seminářů a akcí, na kterých jsme prezentovali naši činnost a své zkušenosti.  
V roce 2014 jsme měli několik významných návštěv – předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Jana Hamáčka, místopředsedu poslanecké sněmovny Jana Bartoška a ministryni práce a sociál-
ních věcí Michaelu Marksovou.

Úvodní  
slovo

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 
Vážení a milí přátelé, 

rok 2013 byl dvanáctým rokem činnosti Českého západu v sociálně 
vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. I tento 
rok byl pro naše klienty i naši organizaci nabitý událostmi a přinesl mnoho 
novinek a změn. 

Na následujících stránkách této zprávy se s Vámi podělíme o to nejdůležitější 
a nejzajímavější z naší činnosti. Tím jsou určitě naše projekty, některé z nich 

nové, jiné již tradiční. Další kapitoly se týkají sociálních služeb, které poskytujeme. Jsou to sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Velký prostor jsme věnovali také komunitní práci a oblasti 
zaměstnávání. 

Věděli jste, že jsme v roce 2013 Že 40 žen a mužů díky nám 
absolvovalo motivační a rekvalifikační kurzy a 29 získalo s naší pomocí postupně během roku práci? A to není 
zdaleka všechno. Společně jsme vypracovali strategický plán naší činnosti na období 2013–2016 a dokončili 
práci na etickém kodexu pracovníka Českého západu. 

V roce plném protiromských pochodů a nenávistných akcí a kampaní jsme nezůstávali stranou dění. Připojili jsme 
se například k organizacím, které aktivně podpořili srpnový občanský protest proti rasistické demonstraci 
a pochodu v Plzni, zapojili jsme se do kampaně My pracujeme, která se snaží bourat předsudky vůči Romům, nebo 
jsme pravidelně prostřednictvím tiskových zpráv informovali veřejnost o našich aktivitách a snažili se tak měnit 
veřejné mínění. Účastnili jsme se také řady seminářů a akcí, na kterých jsme prezentovali naši činnost, principy 
naší práce a diskutovali s účastníky. Mnoho zájemců o exkurzi, stáž či výzkum za námi přijelo přímo do Dobré 
Vody.

Od léta jsme se postupně připravovali na náročnou rekonstrukci našeho sídla – komunitního centra Českého 
západu, která bude probíhat „za pochodu“. Stavební práce byly nakonec zahájeny se zpožděním až na jaře roku 
2014. Naši zaměstnanci se přestěhovali do stavebních buněk. Přestěhovala se také textilní dílna z Dobré Vody do 
Teplé. V polovině prosince jsme úspěšně prošli inspekcí Karlovarského kraje, která se zaměřila na jednu ze 
sociálních služeb, kterou poskytujeme rodinám. Na základě nového občanského zákoníku jsme k 31. prosinci 
2013 změnili naši právní subjektivitu a z občanského sdružení jsme se transformovali v obecně prospěšnou 
společnost. Zároveň jsme lehce upravili naše logo a adresu našeho sídla, které dostalo nové popisné číslo. 

Naši činnost jsme financovali z prostředků Evropské unie, z veřejných financí ČR a Karlovarského kraje, z grantů 
nadací a nadačních fondů, z firemních i soukromých darů, z prodeje našich výrobků či z výtěžku benefičního plesu 
pro naše příznivce, který jsme organizovali v dubnu v Plzni. Rádi bychom poděkovali za podporu všem našim 
donátorům a drobným dárcům, a ostatním partnerům, bez kterých by naše práce byla nemyslitelná. Zvláště pak 
bratrům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří organizaci stojí nablízku od samého počátku její činnosti. 
Velké poděkování patří také správní radě, členům valné hromady, která zanikla transformací občanského 
sdružení na obecně prospěšnou společnost,  všem našim dobrovolníkům, našim pracovníkům i našim klientům, 
kteří využívají naše služby a aktivně pracují na tom, aby se jejich situace změnila k lepšímu a v budoucnu naše 
služby nemuseli využívat.

V roce 2014 nás čeká mnoho práce a nové výzvy. Budeme rádi, když nám budete stát na blízku i nadále. Těšíme se 
na setkávání s Vámi. Děkujeme Vám za Vaši podporu a přejeme Vám vše dobré!

Mgr. Eva Halbrštátová
výkonná ředitelka 

 měli 242 klientů, kteří využívali sociální služby? 

 3
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Činnost obecně prospěšné společnosti Český západ je financována z prostředků Evropské unie, 
z veřejných financí ČR a Karlovarského kraje, z grantů, nadací a nadačních fondů, z firemních i sou-
kromých darů a z prodeje vlastních výrobků. Investice do Českého západu je investicí do budoucnosti. 
Směřuje k posílení občanské společnosti a je smysluplná po lidské i ekonomické stránce. Děkujeme 
vám všem, kteří nám stále stojíte nablízku. Vaše podpora je pro nás závazkem i motivací. 

Mgr. Eva Halbrštátová
ředitelka

Správní  
rada

Dozorčí  
rada

Patroni 
organizace

Bc. Ladislav Lego
Ján Dunček
Mgr. Jana Kosová 
Ing. Václav Maršík, Ph.D.
Dom Samuel (Yves Lauras)
Otec Josef (Marek Kučera)

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
Otec Jiří (Jiří Kuba)

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, Csc., 
vedoucí katedry řízení a supervize v sociálních 
a zdravotnických organizacích UKFHS v Praze
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., socioložka
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Pracovní
tým

Mgr. Eva Halbrštátová
ředitelka

Klára Berkyová
SAS – asistentka pro práci s dětmi,
vedoucí tanečního kroužku,
komunitní pracovnice

Mgr. Madla Čechová 
(od 10/2013 na MD)
projektová manažerka a fundraiserka 

Martina Doubková, DiS.
SAS – vedoucí služby,
sociální pracovnice

Ján Dunček (do 4/2014)
vedoucí pracovní skupiny mužů 
zodp za technické zázemí centra

Anna Dunčeková
TP – komunitní a terénní sociální 
pracovnice

Jasleen Mary Gnanamicheal
SAS – asistentka pro práci s dětmi,
školička, odpolední klub

Mgr. Eva Haunerová (do 12/2014)
PR manažerka

Mgr. Anna Juráčková, DiS.
TP - vedoucí terénních programů,
sociální pracovnice

Bohuslava Klabanová (od 9/2014)
koordinátorka zaměstnávání

Tomáš Kolena
TP – terénní sociální pracovník

Mgr. Jana Kosová 
(od 6/2013 MD)
metodička komunitní práce 

Helena Kožená
asistentka zaměstnávání,
mistrová šicí dílny

Mgr. Monika Křemenová
SAS – terénní sociální pracovnice

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
administrativní pracovnice

Bc. Tomáš Mrázek (do 6/2014)
TP – projektový manažer,
terénní sociální pracovník

Jana Nyergesová (do 12/2014)
projektová manažerka projektu 
Návrat do práce – návrat do 
společnosti

Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
PR manažerka (od 12/2014)

Kamila Semrádová
SAS – pedagogická pracovnice
v sociálních službách

BA (Hons) Marta
Schneiderwinklová
projektová manažerka
a fundreiserka

Mgr. Kamila Součková 
(do 31.8.2014)
koordinátorka zaměstnávání

+ SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.

O sdružení

Poslání

Český západ
svého 

poslání 
dosahuje

Činnost 
sdružení

Aktivity pro
děti

Aktivity pro
dospělé

Komunitní
aktivity

Obchůdek
Českého

západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany
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Etický 
kodex 

zaměstnace

• Zaměstnanec respektuje každého člověka a jeho rozhodnutí, přistupuje ke všem bez předsudků 
a nečiní mezi nimi rozdíly.

• Zaměstnanec bere v úvahu osobnost a životní situaci klienta.
• Zaměstnanec se snaží klienta zplnomocňovat k samostatnému způsobu života a podporovat jeho 

začleňování do společnosti.
• Zaměstnanec podává klientům pouze pravdivé a ověřené informace a s veškerými informacemi 

získanými od klientů nakládá podle stanovených pravidel.
• Zaměstnanec zabraňuje zvýhodňování některých klientů a zneužívání nabízených služeb. 
• Zaměstnanec jedná s klientem profesionálním způsobem, vyhýbá se jakékoliv manipulaci a zneužití 

svých pravomocí.
• Zaměstnanec odmítá nabízené služby či dary, pokud je zřejmé, že nejde jen o projev běžné společen-

ské pozornosti, ale o úmysl získání výhody či prospěchu na jedné či druhé straně.
• Zaměstnanec nepodporuje klienta v negativních projevech chování.

• Zmírňovat sociální vyloučení na území Toužimska a Tepelska a zvyšovat schopnost obyvatel těchto 
lokalit uspět ve většinové společnosti. 

• Přispívat k zmírňování projevů rasové nesnášenlivosti. 
• Poskytovat sociálně aktivizační služby v místech dnešního působení Toužimska  

a Tepelska v závislosti na finančním zajištění služby.  
• Terénní programy rozšiřovat i do dalších lokalit Karlovarského kraje. 
• Podporovat komunitní aktivity, které jsou organizovány a částečně financovány členy komunity. 
• Připravovat klienty ke vstupu na volný trh práce a udržení se v něm.
• Zapojovat další členy komunity do aktivit Českého západu. 
• Od roku 2020 snižovat rozsah služeb v Dobré Vodě a podpořit komunity v jiných lokalitách.

Při své náročné práci mají pracovníci možnost 
využívat týmovou, případovou a individuální 
supervizí. Supervize pomáhá ke zkvalitňování 
poskytovaných služeb klientům, k lepším vztahům 
a komunikaci v jednotlivých týmech a také je 
prevencí proti vyhoření. Týmy mají supervizi 
zpravidla jednou za 1–2 měsíce.

Poslání 
a vize

Supervize

Průběh supervize 2014
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Historie 
organizace

Občanské sdružení Český západ bylo založeno 17. 12. 2001 z iniciativy kláštera trapistů a jimi 
oslovených dobrovolníků. Zpočátku se zaměřovalo na zaměstnávání mužů, ale s nárůstem dalších 
pracovníků začalo sdružení nabízet nově i aktivity pro děti a ženy. 
V roce 2003 se začala v činnosti sdružení uplatňovat metoda komunitní práce, která místním 
Romům umožňuje, aby se učili problémy řešit svépomocí a postupně brali svůj život do vlastních 
rukou. Zároveň byla v Dobré Vodě založena textilní dílna schopná zaměstnat několik žen a v Toužimi 
vznikl pro děti dojíždějící do školy z Dobré Vody odpolední klub. Protože rostoucí aktivity zatím nebyly 
podloženy žádným dlouhodobým plánem, došlo v roce 2005 k sestavení prvního strategického plánu 
sdružení. Významným krokem bylo odkoupení panelového domu v Dobré Vodě, kde žije většina 
klientů Českého západu.
Zlom v činnosti sdružení přinesl rok 2006. V rámci projektu „Rozvoj Českého západu“ došlo k výraz-
nému rozšíření organizace a k zahájení dvouletého projektu „Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí 
na Toužimsku“. Změna nastala také ve struktuře organizace, v níž se první výkonnou ředitelkou stala 
Jana Kosová. Vlastními silami začala komunita s opravou panelového domu, na kterou byly získány 
prostředky z Úřadu vlády ČR. Správa domu byla svěřena šestičlennému domovnímu výboru.
V roce 2007 začal Český západ poskytovat sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a ještě téhož 
roku rozšířil terénní služby do dvou dalších lokalit – Nové Farmy a Služetína. V té době byl o sdružení 
režisérkou Alenou Hynkovou natočen dokument „Český západ: Romové a trapisti“. Programy za-
městnanosti začaly nést své ovoce  a původně stoprocentní nezaměstnanost členů romské komunity 
klesla až na 40%. 
Ve znamení expanze Českého západu směrem k veřejnosti proběhly roky 2008 a 2009. Od 1. 12. 
2008 se sdružení stalo členem Evropské sítě proti diskriminaci (ENAR), získalo prestižní značku Ethnic 
Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem, prestižní cenu Gipsy 
Spirit v kategorii neziskových organizací a v neposlední řadě poděkování Výboru dobré vůle – nadace 
Olgy Havlové za realizaci projektu „Keramická dílna v Dobré Vodě, terapie a sociální integrace“. V roce 
2009 došlo k otevření obchodu BUŤI v Plzni, jehož provoz však nebyl trvale udržitelný. Naopak novou 
aktivitou se v Dobré Vodě staly pravidelné brigády za účelem zkrášlení veřejných prostranství, 
realizované v rámci projektu „Společně v Dobré Vodě“. Ještě v roce 2009 odpracovali místní obyvatelé 
a další dobrovolníci 2479 hodin. Český západ získával stále širší uznání a mezi jeho návštěvníky patřil 
například tehdejší ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb.
Následujícího roku došlo ke změně vedení. V čele sdružení nahradila Janu Kosovou nová ředitelka 
Soňa Vašíčková, nicméně cíle Českého západu zůstaly stejné. Pokračovalo se v započatých projek-
tech „Společně v Dobré Vodě“ a ve vzdělávání dospělých a Český západ začal v rámci lokalit Toužim – 
Teplá spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. K rozšíření terén-
ních služeb do dalších lokalit – Teplé, Toužimi, Poutnova, Pěkovic, Křepkovic a Mrázova – došlo roku 
2011 v rámci projektu „Místní a profesní rozvoj“. Zároveň byl také zahájen projekt ČZ na podporu 
zaměstnávání „Návrat do práce – návrat do společnosti“. Oba projekty byly financovány z prostředků 
Evropského sociálního fondu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Následující období již probíhalo pod vedením nové výkonné ředitelky sdružení Evy Halbrštátové, která 
na podzim 2012 vystřídala ve funkci Soňu Vašíčkovou. V tomto roce kromě tradičních aktivit získal 

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.
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západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany
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Český západ navíc akreditaci na kurz komunitní práce, která začala být využívána na základě zkuše-
ností z Dobré Vody i na Nové Farmě. Ve vztahu k veřejnosti byl spuštěn e-shop, nabízející výrobky 
vlastní šicí dílny. 
V roce 2013 vydal Český západ metodiku komunitní práce, která je ojedinělou „příručkou“ komunit-
ní práce využívanou jak pracovníky Českého západu, tak komunitními pracovníky v celé ČR. 
Téhož roku byl schválen projekt revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda, který byl spo-
lufinancován v rámci Operačního programu IOP z prostředků Evropské unie Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Rekonstrukce sídla Českého západu započala v dubnu 2014.
Koncem roku 2013 také Český západ změnil právní formu z občanského sdružení na obecně prospěš-
nou společnost.

Svátek sousedů 2014

Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda Provizorní sídlo obecně prospěšné společnosti Český západ



9

Poskytování sociálních služeb Českého západu se řídí dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách 
Cílem těchto služeb je zlepšení života obyvatel sociálně vyloučených lokalit působnosti Českého 
západu, o.p.s. Jedná se o dvě sociální služby, které v roce 2014 podpořilo MPSV ČR, MŠMT ČR, 
Karlovarský kraj, bratři trapisté a další firemní a drobní dárci. 

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, vyplňo-
vání formulářů). SAS formou ambulantní služby poskytujeme pouze klientům v Dobré Vodě, terénní 
forma SAS je k dispozici též klientům na Nové Farmě.

Terénní programy  jsou určeny k pokrytí potřeb obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách 
Toužimska a Tepelska a k prevenci rizik, která k vyloučení vedou. Náplní TP je poskytování základního 
sociálního poradenství a zvyšování informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. TP jsou 
zaměřeny na klienty ze sociálně vyloučených lokalit, kde mají lidé omezený přístup k zaměstnání, 
bydlení, vzdělání, sociální ochraně a zdravotní péči. 

V roce 2014 běželo několik projektů, které nám umožňovaly provádět naši činnost v rámci sociálně 
aktivizačních služeb i terénních programů. Jednalo se jak o projekty, které byly zahájeny již v před-
chozích letech, tak o projekty nové. Z roku 2013 přešel projekt „Návrat do práce – návrat do společ-
nosti 2“. Ještě starším projektem byl „Místní a profesní rozvoj Českého západu“, který byl zahájen 
již v roce 2011 a ukončen k 30. 6. 2014. V termínu 1. 2. 2014 byl zahájen projekt „Udržitelnost 
sociálních služeb komunitního centra Českého západu“, přesahující časovým vymezením stejně jako 
projekt „Návrat do práce – návrat do společnosti“ do roku 2015. Sociálně aktivizační služby a terénní 
programy v roce 2014 ještě pokrýval projekt „Pojeďme třeba na výlet V“, který byl směřován na 
prevenci kriminality. Projekt „Na vlastní nohy“ byl financován Úřadem vlády ČR.

Místní a profesní rozvoj Českého západu (TP) 
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00230 byl realizován od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014. Cílem projektu 
podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo zlepšit dostupnost sociální 
služby terénního poradenství do všech sociálně vyloučených romských lokalit na Tepelsku a Toužim-
sku, a zajistit tak obyvatelům kontakt s pomáhajícími profesemi a možnost řešení jejich situace v ob-
lasti vzdělávání, zaměstnání, bydlení a kontaktu s majoritou. Český západ tak přidal k místům svého 
působení, kterými byly Dobrá Voda, Nová Farma a Služetín, ještě Pěkovice, Křepkovice, Poutnov 
a Mrázov. Kromě toho poskytoval služby i vyloučeným obyvatelům měst Toužim a Teplá. 

Návrat do práce – návrat do společnosti 2
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00300 podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory Sociální integrace a rovné příležitosti – 

Poskytování 
sociálních 

služeb

Sociálně akti-
vizační služby 

pro rodiny 
s dětmi (SAS) 

Terénní 
programy 

(TP)

Naše 
projekty

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.

O sdružení

Poslání

Český západ
svého 

poslání 
dosahuje

Činnost 
sdružení

Aktivity pro
děti

Aktivity pro
dospělé

Komunitní
aktivity

Obchůdek
Českého

západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany
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Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Realizace od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.
Projekt Návrat do práce – návrat do společnosti 2 svým obsahem navázal na předchozí stejnojmen-
nou aktivitu, a z tohoto důvodu se odvíjel ve dvou rovinách. Tou první byla možnost pracovního 
poradenství včetně motivačních kurzů v oblastech vyloučených lokalit Tepelska, v Dobré Vodě a 
na Nové Farmě. V druhé rovině projekt přímo navázal na první projekt „Návrat do práce – návrat 
do společnosti“, s cílem umožnit předešlým úspěšným absolventům jedné z klíčových aktivit projektu 
„Doplnění základního vzdělání“ účastnit se motivačních a aktivizačních kurzů, rekvalifikací a jednomu 
z nich umožnit získat podporované pracovní místo. Dosud jim totiž byly díky absentujícímu základní-
mu vzdělání všechny rekvalifikace uzavřeny. 
Záměrem projektu „Návrat do práce – návrat do společnosti 2“ je podpořit alespoň 40 osob, vytvořit 
10 podporovaných pracovních míst pro znevýhodněné skupiny a vyškolit 20 úspěšných absolventů 
kurzů. V rámci projektu proběhly ještě ve druhé polovině roku 2013 čtyři rekvalifikační kurzy, kterých 
se zúčastnilo 17 osob. Z velké části se jednalo o osoby, které v letech 2011–2013 prošly projektem 
„Podpora sociální integrace romských komunit“ připravujícím klienty na možnost vstupu do dalších 
programů zaměřených na zlepšení jejich situace na trhu práce. V měsících září a říjnu Český západ, 
o. p. s. ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání uspořádal v Teplé měsíční rekvalifikační 
kurz v rozsahu 140 hodin v oboru šička interiérového vybavení, který probíhal v textilní dílně České-
ho západu. Rekvalifikační kurz proběhl i na práci pokojské. Rekvalifikačního kurzu na pozici truhlář 
nábytkář se zúčastnili tři muži, rekvalifikace na výrobu knedlíků čtyři ženy. 
Rekvalifikační kurzy přinášely své výsledky celý rok 2014, neboť 2 rekvalifikovaní muži získali na 15 
měsíců práci v truhlářské dílně v Teplé, jedna z žen absolvujících rekvalifikaci na výrobu knedlíků získa-
la po absolvování 60 hodin teorie a praxe dílčí kvalifikaci a také nastoupila na 15 měsíců do výrobny 
knedlíků v Teplé. Dvě ženy začaly pracovat jako pokojské v hotelu v Mariánských lázních, čtyři ženy 
získaly podporované místo šičky v dílně Českého západu a jedna žena se uplatnila jako uklizečka.
Také další realizované kurzy navázaly na dobrou tradici. V zájmu zlepšení výsledků měly novou for-
mu. Tentokrát se jednalo o velmi interaktivní a intenzivní setkání, jejichž úkolem bylo vést účastníky 
k respektování času a autorit a k získání důvěry v sebe a své schopnosti. V roce 2014 proběhly 
2 dvoudenní a 8 jednodenních kurzů.

Na vlastní nohy 2014
Termín realizace 1. 1.–31. 12. 2014. Projekt byl podpořen Úřadem vlády ČR, sekcí pro lidská práva, 
v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Záměrem projektu bylo navázat 
na dlouholetou komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Český 
západ využil bohatých zkušeností z dlouholeté praxe v oblasti komunitní práce v Dobré Vodě a předá-
val tyto zkušenosti do dalších lokalit jako je Nová Farma. 
Projekt „Na vlastní nohy“ v roce 2014 probíhal již pojedenácté. Jeho cílem bylo zapojení obyvatel 
do společných aktivit – do společného plánování, realizace a hodnocení aktivit, které si lidé z Dobré 
Vody společně naplánovali. Jedním ze záměrů projektu byla péče o veřejné prostranství formou 
veřejných brigád (v roce 2014 proběhly tři brigády za účelem úpravy veřejných prostranství) nebo 
vybudování komunitní zahrady, která měla vzdělávací i praktický charakter. Dalším prvkem projektu 
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byl návrat dámského klubu s cílem zvýšit motivaci a kompetence žen k řešení problémů v místní 
komunitě, zvýšit jejich zájem o dění v komunitě, zlepšit mezilidské vztahy, rozvíjet komunikaci a spolu-
práci s dětmi a organizovat aktivity představující odměnu za odvedenou práci jako jsou oslavy, kluby 
a společné kroužky, které komunitu stmelují při odpočinku a zábavě. Po úspěchu z předchozích let byl 
tento koncept postupně přenášen i do komunitní práce na Nové Farmě.
Jedním z cílů projektu bylo hlubší navázání důvěry mezi komunitními pracovníky a obyvateli Nové 
Farmy. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý cíl, nezbytný pro start jakékoli spolupráce s obyvateli, lze 
konstatovat, že se jej daří již dnes naplňovat prostřednictvím intenzivnější komunikace s obyvateli. 
Společně s místními lidmi se podařilo uspořádat řadu akcí, do nichž se přímo zapojili. Přispívali svými 
nápady, byli u jejich příprav, akce společně s námi vedli a částečně i hodnotili. Navzdory skepsi, která 
často v komunitě panuje, si lidé vyzkoušeli, že mohou dosáhnout svých cílů. Jedním z příkladů bylo 
vedení hry pro děti při oslavě Mezinárodního dne Romů.  

Pojeďme třeba na výlet V (SAS)
Termín realizace projektu pokrývajícího komunitní aktivity byl 1. 1.–15. 12. 2014. Projekt byl realizo-
ván za finanční podpory Karlovarského kraje a spoluúčasti MŠMT ČR. Hlavní prioritou programu bylo 
napomáhat eliminaci sociálně patologických jevů, které by mohly vést k páchání trestné činnosti. 
Obecnými cíli projektu byly pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučených 
lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Aktivity dětem zprostředkovávají zážitky, jaké mají jejich vrs-
tevníci a napomáhají jim rozvíjet jejich přirozený potenciál v podobě pohybového a hudebního nadání, 
temperamentu a kreativity.  Dílčí kroky, které vedly k naplnění obecného cíle, byly definovány takto: 
• Vytvořit volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách 

Dobrá Voda a Nová Farma. Stanovit systém volnočasového vyžití, rozdělit na sportovní a tvořivé 
aktivity, výlety a výstavy, letní aktivity, taneční kroužek, oslavy a besedy. Každá z uvedených 
kategorií byla naplněna řadou konkrétních aktivit. 

• Rozvinout přirozený potenciál dětí hrou a zábavou. Využít citu dětí pro hudbu a rytmus v tanečním 
kroužku, uplatnit nadšení pro pohyb ve florbalu a fotbalu a zároveň naučit děti předvést své do-
vednosti ve škole a na veřejnosti. V roce 2014 vystupoval taneční kroužek na různých festivalech, 
trzích, vernisážích a dalších příležitostech. 

• Umožnit dětem prožít stejné zážitky jako zažívají jejich vrstevníci žijící mimo vyloučenou lokalitu 
a formovat tak jejich budoucnost vně vyloučené lokality. 

• Snížit riziko vandalismu, kriminálního a patologického chování u dětí ze sociálně vyloučené lokality. 
Zamezit rozšíření rizika užívání drog, jako je pervitin, marihuana a nově i alkohol, a pomáhat mláde-
ži smysluplně trávit volný čas.

• Zapojit rodiče do trávení volného času jejich dětí, angažovat je jako pomocný dohled nad dětmi 
a zároveň docílit toho, aby děti a rodiče sdíleli podobné zážitky.

Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu (TP a SAS)
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/A8.00004 podpořený Evropským sociálním fondem, Evropskou unií, 
Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, je realizován od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015. Hlav-
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ním cílem projektu je zvýšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku 
na integraci na trhu práce potažmo do většinové společnosti. Dílčí cíle, které povedou k naplnění 
cíle hlavního: 
• Zajistit dostupnost terénních programů a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vy-

loučených lokalitách. Motivovat obyvatele vyloučených lokalit ke zvýšení kvalifikace či zajištění 
odborného vzdělání. 

• Vytvořit funkční síť subjektů, které se budou podílet na zlepšení obrazu vyloučených lokalit v očích 
veřejnosti a umožní interdisciplinární řešení konkrétních problémů.

• Zabezpečit profesionální růst zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby obyvatelům vyloučených 
lokalit, a prodloužit tak jejich „udržitelnost“ při výkonu sociálních služeb.

Partnerem projektu „Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu“ je organiza-
ce Kotec o.p.s. 

V neposlední řadě se Českého západu dotýkal investiční projekt financovaný z Operačního programu 
IOP z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj na revitalizaci centra sociálních služeb 
Dobrá Voda CZ.1.06/3.1.00/06.08108, jehož nositelem je Klášter Nový Dvůr, který objekt Českému 
západu dlouhodobě pronajímá.

Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro rodiny s dětmi a zahrnují výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí. Cílem podpory rodin při vzdělávání dětí je motivovat děti k dosahování lepších 
studijních výsledků na základní škole a případnému studiu na středních školách a rodiče v  jejich 
rodičovských kompetencích. Do programu volnočasových aktivit včetně pořádání tradičních svátků, 
jako je Mezinárodní den Romů a Mezinárodní den sousedů,  jsou zapojováni i členové komunity. Cílem 
SAS je, kromě jiného, také nabídnout volnočasový program nejen dětem, ale i dospělým. Často jsou 
v rámci volnočasových aktivit SAS uplatňovány metody komunitní práce. SAS poskytujeme v ambu-
lantní a terénní formě, z čehož ambulantní služby jsou zatím přístupné pouze klientům v Dobré Vodě.
Terénní forma SAS se od roku 2014 rozšířila i na Novou Farmu.  Cílem je zde podpora rodičovských 
kompetencí, zlepšení prospěchu dětí a jejich udržení se na základní škole prostřednictvím předškolní 
přípravy a přípravy na vyučování v rodinách. 

Školička
Aktivity SAS jsou věkově odstupňovány a probíhají v několika formách. Pro nejmenší děti z Dobré 
Vody, které nenavštěvují mateřskou školu, je určena tzv. Školička. V roce 2014 probíhala 4krát týdně. 
Děti zde mají příležitost získat nové znalosti, návyky i dovednosti potřebné pro vstup do mateřské 
nebo základní školy. V roce 2014 využívalo nabídku školičky pravidelně 10 dětí z Dobré Vody. 

Odpolední klub
Odpolední klub je k dispozici starším dětem. Sídlí v Toužimi a poskytuje přístřeší a program dětem 
z Dobré Vody, které již nemohou navštěvovat školní družinu. V odpoledním klubu děti smysluplně 

Sociálně akti-
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tráví čas do odjezdu autobusu. 
Odpolední klub v roce 2014 navštěvovalo 16 zájemců.

Rybičky
K trávení volného času slouží také klub Rybičky. Jednou týdně jej navštěvovalo 8 dětí, které se zde 
učily společně trávit čas při sportovních i výtvarných aktivitách. 

Provázení
Individuální péči a provázení školní docházkou využívá 25 dětí všech věkových kategorií, od 4 dětí 
z mateřské školy, 8 dětí z prvního a 5 dětí druhého stupně základní školy až po 4 žáky základní školy 
praktické a 4 žáky Středního odborného učiliště v Toužimi.

Taneční kroužek
Velké oblibě se těší taneční kroužek, který dvakrát týdně vede pracovnice Českého západu a zároveň 
členka komunity a který se účastní většiny slavnostních akcí uvnitř Českého západu i mimo něj. 
V roce 2014 jej navštěvovalo 8 děvčat. 

Kroužek keramiky
Kroužek keramiky probíhal v roce 2014 dvakrát týdně a byl rozdělen na keramiku pro dospělé 
a keramiku pro děti. Ve středu jej navštěvovaly děti a o víkendu tuto možnost využívaly ženy starší 
15 let, většinou maminky. O výrobu keramiky byl zájem, kroužek pro dospělé se uskutečnil od dubna 
do prosince celkem 26krát. Průměrná návštěvnost byla šest osob.  

Fotbal a florbal
Sportovní aktivity v rámci sociálně aktivizačních služeb zastupoval fotbal a florbal. Fotbal probíhal 
jednou týdně ve sportovní hale v Toužimi a navštěvovali jej děti, mládež i tatínkové. Český západ se 
připojil k projektu Football People – Fotbal dětem a uspořádal fotbalový turnaj škol a dětí z Dobré 
Vody. Florbal se hrál nepravidelně.

Kromě pravidelných aktivit mají naši klienti možnost využívat další nabídku volnočasových aktivit. 
Mezi tradiční patří tvořivé dílny a výlety. 

Tvořivé dílny 
Tvořivé dílny jsou jednou z činností, do níž aktivně zasahují samotní členové komunity. Do budoucna 
je předpoklad, že by je mohli sami vést. Tvořivé dílny byly tematicky zaměřeny. Již pravidelně se 
v rámci tvořivých dílen vyráběly vánoční svícny a adventní a dušičkové věnce. Oblíbená je výroba 
šperků, malování zrcadel, batikování, výroba panenek a polštářků a další iniciativy. V rámci tvořivých 
dílen také probíhal dřevařský workshop, výzdoba oken a výroba masopustních masek, ve kterých 
pak děti absolvovaly masopustní průvod obcí.

Fakultativní 
aktivity SAS
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Výlety
Mezi nejoblíbenější aktivity v rámci SAS i komunitní práce patří výlety. Český západ několikrát ročně po-
řádá výlety za podpory projektu „Pojeďme třeba na výlet“. Cíle jsou vybírány s ohledem na věk účastníků. 
Vděčným cílem několika výletů byly, stejně tak jako v jiných letech, návštěvy plaveckých bazénů v Plzni, 
Mariánských Lázních a Táboře. Kromě toho děti navštívily Dinopark a ZOO v Plzni, strašidelné podzemí, 
Skřítkov v Táboře a koupaliště Michal u Sokolova. Výjmečným zážitkem pro všechny bylo sjíždění vody 
na raftech s Armádou spásy. Výlety ale měly i jiné cíle, např. návštěvu biofarmy Belina, trapistického 
kláštera v Novém Dvoře nebo Domov pro ženy s mentálním postižením v Mnichově u Mariánských Lázní. 

Bohatou nabídku programů měly děti i o prázdninách. Během jarních prázdnin navštívily své dobro-
vodské kamarády děti z Nové Farmy. Čas trávily společnými hrami, společně se stravovaly a nakonec 
děti z Nové Farmy přespaly v klubovně v Dobré Vodě. Během velikonočních prázdnin proběhla tvořivá 
dílna na výrobu zajíčků, malování vajíček a dalších aktivit spojených s velikonočními tradicemi.

Cílem služby terénních programů je prevence sociálního vyloučení v místech, kde lidé dlouhodobě žijí bez 
dosahu na běžné služby. Jedná se přitom o klienty od 17 let. Prostřednictvím této služby usilujeme o lepší 
informovanost obyvatel, která se týká jejich práv a povinností, podporujeme znovunabývání jejich sociálních 
kompetencí, zasazujeme se o zmírňování negativních důsledků a rizik životních situací uživatelů služby, 
včetně jejich dopadu na společnost. Terénní pracovníci se zároveň snaží svoji práci konzultovat se zástupci 
obcí a institucí, které nám mohou pomoci s identifikací dalších obyvatel, kteří mohou naši pomoc využít.
Vedle toho zprostředkováváme uživatelům terénních služeb bezplatné právní konzultace s odborní-
kem. Právní poradna probíhala obvykle jednou za měsíc přímo v jedné z kontaktních místností služby 
terénních programů.
V červnu 2014 jsme ukončili realizaci 3letého projektu Místní a profesní rozvoj Českého západu, 
díky kterému bylo podpořeno v rámci této sociální služby 264 klientů z 9 lokalit regionu Toužimska 
a Tepelska (143 žen a 121 mužů). Ve stejných lokalitách tříčlenný tým pracovníků poskytoval terénní 
programy také v druhé polovině roku 2014. I když se potřeby obyvatel v lokalitách různě proměňovaly, 
pracovníci nadále vyjížděli do Teplé, Pěkovic, Mrázova, Křepkovic, Poutnova, Služetína, Nové Farmy, 
Toužimi a svoji podporu poskytovali nadále také klientům v Dobré Vodě, odkud se tato služba rozšířila.
Od července 2014 jsou terénní programy financovány novým projektem „Udržitelnost sociálních 
služeb v Dobré Vodě“. V rámci toho projektu bylo do prosince 2014 podpořeno celkem 196 klientů, 
za celý rok bylo uskutečněno 1812 výkonů. 

V roce 2013 vydal Český západ metodiku komunitní práce, která je ojedinělou „příručkou“ komunit-
ní práce využívanou jak pracovníky Českého západu, tak komunitními pracovníky v celé ČR.  Základní 
myšlenku odráží motto Českého západu „Mít život ve svých rukou“.

Komunitní práce v Dobré Vodě
V roce 2014 probíhala komunitní práce podle osvědčených pravidel. Tradičně jsme společně 
uspořádali oslavy Mezinárodního dne Romů a Mezinárodního dne sousedů. Stejně tradiční 
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jsou dvě neopomenutelné aktivity, z nichž jedna je první a druhá poslední v roce – Tříkrálová 
sbírka a Putování k živému Betlému. Protože i my rádi pomáháme, účastníme se s dětmi Tříkrá-
lové sbírky. Obnos ve výši 3 951 Kč, který jsme získali, jsme věnovali Domovu sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v Plzni. Naopak na konci roku pořádáme též tradičně Putování k živému Betlému. 
Toho loňského se zúčastnili také v hojné míře obyvatelé z Nové Farmy, zástupci skautů ze Žlutic, 
dobrovodští obyvatelé a svou účastí nás potěšili zejména bratři trapisté.
Slavili jsme také Mezinárodní den dětí, i když jsme ho přímo neorganizovali. Tuto starost si na sebe 
vzaly maminky. Zúčastnili jsme se i oslavy Mezinárodního dne dětí  v Mariánských Lázních.

Dobrovodští obyvatelé se také podílí na samosprávě obce. Pětičlenný osadní výbor zastupuje zá-
jmy obyvatel Dobré Vody na zastupitelstvu města Toužim. Vznikl na popud Českého západu v roce 
2007 a nyní na něm funguje již nezávisle. 
Šestičlenný domovní výbor se podílí na správě panelového domu již od roku 2005. Výbor, který je 
volen tajnou volbou, se stará o plánování oprav, údržby a úklidu domu a okolí a bezproblémovost 
spolužití v domě. Sestavuje také pravidla dodržování nočního klidu, úklidu a třídění odpadu. 

Komunitní práce na Nové Farmě v roce 2014
Nová Farma, ve které jsme začali poskytovat sociální službu Terénní programy v roce 2011, nám postupně 
odkryla další možnosti pro naši spolupráci s místními lidmi. Na základě postupného mapování, poznávání 
dětí, dospělých, tamějších návštěvníků nebo starousedlíků a znalosti místa jsme se nejvíce snažili o roz-
poznání potřeb místních obyvatel. Tyto potřeby nejlépe poznáváme skrze budování neformálních vztahů, 
každodenní komunikaci, organizované i méně organizované schůzky, při kterých komunitní pracovníci 
mohou zachytit palčivá témata, na kterých pak pracovníci společně s lidmi dále pracují.

V letošním roce se zde uskutečnilo několik tvořivých dílen, jako je výroba šperků, pletení z pedigu, ple-
tení pomlázek, výroba dušičkových věnců a vánočních svícnů. Poprvé jsme na Nové Farmě slavili také 
Mezinárodní dne Romů (4. 4. 2014), do jehož organizace se zapojilo hned několik místních obyvatel. 
Důkladná příprava vedoucích stanovišť (hra pro děti), kulinářské schopnosti několika žen, nadšené 
děti, ale i pomoc pracovníků Českého západu bylo součástí odpoledního programu, který byl vytvořen 
na společném plánovacím setkání. U příležitosti Dne matek 13. 5. 2014 jsme se rozhodli společně 
s dětmi uspořádat Prostřeno maminkám, akci, při které jsme s dětmi pohostili mámy a zároveň strávili 
příjemné odpoledne. Oslavou Mezinárodního dne dětí, která se uskutečnila 6. 6. 2014, jsme v tomto 
roce navázali na tradici, která byla před několika lety na Nové Farmě přerušena. V letních měsících se 
zásluhou chlapců a mužů z Nové Farmy podařilo opravit fotbalové brány z nedalekého hřiště. 
Jedním z důležitých momentů v roce se stalo veřejné setkání s obyvateli, které se uskutečnilo 
v září a vyústilo ve vybrání několika priorit, do kterých měli někteří obyvatelé chuť investovat čas, 
energii a práci. V průběhu podzimu se tak někteří z obyvatel zapojili do zvelebení vchodu panelového 
domu, ve kterém žijí. Naplánovali malování chodby a velkou část tohoto plánu také zrealizovali. Téma 
pravidelných úklidových služeb se pak přesunulo jako jedno z hlavních témat, kterým by se lidé chtěli 
zabývat v následujícím roce.

Osadní 
a domovní 
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Rok 2014 jsme na zakončili vánočním setkáním, díky kterému se mohli setkat rodiče dětí navštěvují-
cích aktivity Českého západu, popř. kdokoli jiný, koho táhla zvědavost nebo vůně čerstvého cukroví, které 
upekly děti společně s pracovnicí Českého západu.    
Jednou z dalších aktivit, která v roce 2014 probíhala na Nové Farmě, byla realizace projektu Infant Ma-
teer, Nové školy, o.p.s. Tato organizace zde, podobně jako v minulém roce, podporovala chod Mateřského 
centra. Díky tomuto projektu se tak povedlo nastartovat podporu předškolního vzdělávání, což později 
přineslo větší zájem maminek o návazné aktivity a další možnosti vzdělávání pro jejich děti.  

Reflexe oslavy Mezinárodního dne Romů
Akce se odehrála na hřišti za panelovým domem. Někteří rodiče přišli s dětmi už dříve, takže se mohli 
zapojit do příprav. Celkem bylo 8 stanovišť (dvě byla po dvou aktivitách), na kterých nám vypomáhali 
i rodiče dětí či starší děti. Mnozí z nich si svoji aktivitu vymysleli. Za splněnou aktivitu dítě získalo určitý 
počet Farmáčků. Když mělo dítě všechna stanoviště splněna (na kartičce byl příslušný počet razítek), 
tak si mohlo jít do obchůdku vyměnit Farmáček dle hodnoty za nabízené ceny (sladkost, balonek, blok, 
pastelky, plyšák...). Celá akce trvala 1,5 hodiny a zúčastnilo se jí 31 dětí. Všem se nám akce líbila, 
na všechny zbyla odměna a těšíme se na další rok. :)
Z reflexe na oslavu Mezinárodního dne dětí Moniky Křemenové, pracovnice ČZ

Otázka zaměstnávání ovlivnila v roce 2001 vznik občanského sdružení Český západ a stále je 
významnou složkou jeho činnosti. Jsme si vědomi, že alespoň částečná zaměstnanost obyvatel 
vyloučených lokalit je nutným  předpokladem pro zvýšení životní úrovně místních lidí. V roce 2013 se 
stal Český západ již podruhé nositelem projektu „Návrat do práce – Návrat do společnosti 2“, kterým 
navázal na předchozí projekt „Návrat do práce – Návrat do společnosti 1“.
Úkolem tohoto projektu bylo připravit klienty pro vstup na volný trh práce a zvýšit jejich kvalifikaci 
prostřednictvím pořádaných rekvalifikačních, motivačních a aktivizačních kurzů. Několik úspěšných 
absolventek kurzů získalo podporované pracovní místo včetně uplatnění se v dílně Českého západu. 
Hlavním zázemím těchto projektů je šicí dílna, která zároveň zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané 
ženy, rekvalifikované na šičky. Úkolem managementu je zajistit chod šicí dílny a podporu projektů, 
které by vedly k její soběstačnosti. 
Kromě vytváření pracovních míst je zájmem Českého západu využívat aktivní politiku zaměstnanosti 
úřadu práce ke zvýšení zaměstnanosti klientů. Cílem v oblasti zaměstnávání je nalezení nejvhodnější 
role Českého západu v rámci zprostředkovávání práce nebo vytváření pracovních příležitostí v mís-
tech svého působení.
Kromě toho Český západ, o.p.s. aktivně spolupracuje s úřadem práce a zaměstnává na veřejně 
prospěšné práce několik pracovníků.

Reflexe

Zaměstnávání
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Téměř na konci společenského žebříčku se podle svých slov ocitli Roman Olah 
a Helena Půžová. To, že na něm nezůstali, přičítají především tomu, že jim pomohl 
projekt „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ podporovaný Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR, který na Tepelsku a Toužimsku realizuje Český západ, o.s.

Dvaatřicetiletá Helena a  její nynější 
životní partner, o pět let mladší Roman, teď 
žijí v malé vesničce na Tepelsku, ve Služetíně. 
Domovem je jim tam byt ve starém pane-
láku, který před notnou řádkou let stavěli 
zemědělci pro své zaměstnance. Vybavení 
domácnosti je více než skromné, nicméně 
všude je čisto a útulno. Přesto vypadají oby-
vatelé bytu spokojeně. „Odrazili jsme se ode 
dna. A to díky Aničce,“ říkají oba s úsměvem 
a ohlížejí se na komunitní a terénní sociální 
pracovnici Annu Dunčekovou, která působí 
v  nedaleké Dobré Vodě. Ta už je pro ně 
svým způsobem členkou domácnosti a pra-
videlně rodinu navštěvuje.

Ve Služetíně je Helena už čtvrt roku. 
„Zvykla jsme si tady a  hlavně se mi tady 
líbí,“ tvrdí mladá žena. „V tomto bytě jsme 
absolutně nic neměli, byla to katastrofa, 
začínali jsme úplně od začátku,“ vzpomíná 
na nedávnou dobu Roman.

„Aničku jsem oslovil na schodech a hned 
s námi sepsala, co vše potřebujeme. Bylo to 
z počátku letošního roku a od té doby spo-
lupracujeme,“ vzpomíná Roman na první 
kontakt se sociální pracovnicí. 

„Hodně nám pomohla, dostali jsme se 
z toho nejhoršího. Pomáhá  nám při vyřizo-
vání peněz a papírů,“ chválí terénní pracov-
nici.

„Hlavní plus pro nás je v tom, že jsme se 
začlenili do normálního života a máme větší 
možnost starat se o naši nemocnou dcerku, 
jezdit s  ní na rehabilitace a  podobně. To 
jsme před časem vůbec nemohli, byli jsme 
na tom fi nančně hodně špatně,“ vypráví 
Roman, který zatím marně hledá nějakou 
práci.

„Stejnou pomoc bych doporučil všem 
lidem v  podobných situacích. Moje celá 
rodina už to ví, mnohokrát jsme o tom mlu-
vili,“ říká na závěr Roman.

Cílem projektu „Místní a  profesní roz-
voj Českého západu“ je zlepšit dostupnost 
sociální služby terénního poradenství do 
všech sociálně vyloučených romských 
lokalit na Tepelsku a  Toužimsku a  zajistit 
tak obyvatelům kontakt s  pomáhajícími 
profesemi a  možnost řešení jejich situace 
zejména v  oblasti zaměstnání, vzdělávání, 
bydlení a kontaktu s majoritou.

Projekt je fi nancovaný prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost z  ESF a ze státního roz-
počtu ČR.

Více informací o  Evropském sociálním 
fondu v  ČR a  jeho operačních programech 
naleznete na stránkách www.esfcr.cz.

„Konečně jsme se odrazili od dna,“
pochvalují si ve Služetíně projekt fi nančně podpořený MPSV.
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„Konečně jsme se odrazili od dna,“
pochvalují si ve Služetíně projekt finančně 
podpořený MPSV.
Téměř na konci společenského žebříčku se 
podle svých slov ocitli Roman Olah a Helena 
Půžová. To, že na něm nezůstali, přičítají 
především tomu, že jim pomohl projekt 

„Místní a profesní rozvoj Českého západu“ 
podporovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který na Tepelsku a Toužimsku 
realizuje Český západ, o.p.s.
Dvaatřicetiletá Helena a její nynější životní partner, o pět let mladší Roman, teď žijí v malé vesničce 
na Tepelsku, ve Služetíně. Domovem je jim tam byt ve starém paneláku, který před notnou řádkou let 
stavěli zemědělci pro své zaměstnance. Vybavení domácnosti je více než skromné, nicméně všude je čisto 
a útulno. Přesto vypadají obyvatelé bytu spokojeně. „Odrazili jsme se ode dna. A to díky Aničce,“ říkají oba 
s úsměvem a ohlížejí se na komunitní a terénní sociální pracovnici Annu Dunčekovou, která působí v neda-
leké Dobré Vodě. Ta už je pro ně svým způsobem členkou domácnosti a pravidelně rodinu navštěvuje. 

„Aničku jsem oslovil na schodech a hned s námi sepsala, co vše potřebujeme. Bylo to z počátku letoš-
ního roku a od té doby spolupracujeme,“ vzpomíná Roman na první kontakt se sociální pracovnicí.

„Hodně nám pomohla, dostali jsme se z toho nejhoršího. Pomáhá nám při vyřizování peněz a papírů,“ 
chválí terénní pracovnici.

„Hlavní plus pro nás je v tom, že jsme se začlenili do normálního života a máme větší možnost starat se 
o naši nemocnou dcerku, jezdit s ní na rehabilitace a podobně. To jsme před časem vůbec nemohli, byli 
jsme na tom finančně hodně špatně,“ vypráví Roman, který zatím marně hledá nějakou práci. 

„Stejnou pomoc bych doporučil všem lidem v podobných situacích. Moje celá rodina už to ví, mnohokrát 
jsme o tom mluvili,“ říká na závěr Roman. 
Cílem projektu „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ je zlepšit dostupnost sociální sužby terén-
ního poradenství do všech sociálně vyloučených romských lokalit na Tepelsku a Toužimsku a zajistit 
tak obyvatelům kontakt s pomáhajícími profesemi a možnost řešení jejich situace zejména v oblasti 
zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou.

Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
z ESF a ze státního rozpočtu ČR. 

Více informací o Evropském sociálním fondu v ČR a jeho operačních programech  
naleznete na stránkách www.esfcr.cz.

Nový vítr do plachet díky MPSV. Vyšlo v roce 2013 jako neprodejná účelová publikace. 978-80742-070-9.

Napsali o nás
Téměř na konci společenského žebříčku se podle svých slov ocitli Roman Olah 
a Helena Půžová. To, že na něm nezůstali, přičítají především tomu, že jim pomohl 
projekt „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ podporovaný Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR, který na Tepelsku a Toužimsku realizuje Český západ, o.s.

Dvaatřicetiletá Helena a  její nynější 
životní partner, o pět let mladší Roman, teď 
žijí v malé vesničce na Tepelsku, ve Služetíně. 
Domovem je jim tam byt ve starém pane-
láku, který před notnou řádkou let stavěli 
zemědělci pro své zaměstnance. Vybavení 
domácnosti je více než skromné, nicméně 
všude je čisto a útulno. Přesto vypadají oby-
vatelé bytu spokojeně. „Odrazili jsme se ode 
dna. A to díky Aničce,“ říkají oba s úsměvem 
a ohlížejí se na komunitní a terénní sociální 
pracovnici Annu Dunčekovou, která působí 
v  nedaleké Dobré Vodě. Ta už je pro ně 
svým způsobem členkou domácnosti a pra-
videlně rodinu navštěvuje.

Ve Služetíně je Helena už čtvrt roku. 
„Zvykla jsme si tady a  hlavně se mi tady 
líbí,“ tvrdí mladá žena. „V tomto bytě jsme 
absolutně nic neměli, byla to katastrofa, 
začínali jsme úplně od začátku,“ vzpomíná 
na nedávnou dobu Roman.

„Aničku jsem oslovil na schodech a hned 
s námi sepsala, co vše potřebujeme. Bylo to 
z počátku letošního roku a od té doby spo-
lupracujeme,“ vzpomíná Roman na první 
kontakt se sociální pracovnicí. 

„Hodně nám pomohla, dostali jsme se 
z toho nejhoršího. Pomáhá  nám při vyřizo-
vání peněz a papírů,“ chválí terénní pracov-
nici.

„Hlavní plus pro nás je v tom, že jsme se 
začlenili do normálního života a máme větší 
možnost starat se o naši nemocnou dcerku, 
jezdit s  ní na rehabilitace a  podobně. To 
jsme před časem vůbec nemohli, byli jsme 
na tom fi nančně hodně špatně,“ vypráví 
Roman, který zatím marně hledá nějakou 
práci.

„Stejnou pomoc bych doporučil všem 
lidem v  podobných situacích. Moje celá 
rodina už to ví, mnohokrát jsme o tom mlu-
vili,“ říká na závěr Roman.

Cílem projektu „Místní a  profesní roz-
voj Českého západu“ je zlepšit dostupnost 
sociální služby terénního poradenství do 
všech sociálně vyloučených romských 
lokalit na Tepelsku a  Toužimsku a  zajistit 
tak obyvatelům kontakt s  pomáhajícími 
profesemi a  možnost řešení jejich situace 
zejména v  oblasti zaměstnání, vzdělávání, 
bydlení a kontaktu s majoritou.

Projekt je fi nancovaný prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost z  ESF a ze státního roz-
počtu ČR.

Více informací o  Evropském sociálním 
fondu v  ČR a  jeho operačních programech 
naleznete na stránkách www.esfcr.cz.

„Konečně jsme se odrazili od dna,“
pochvalují si ve Služetíně projekt fi nančně podpořený MPSV.
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Poskytuje zázemí pro tvořivé dílny a kurzy šití. Dílna měla nezastupitelnou roli v rámci výše zmíně-
ných projektů. V roce 2013 zde pracovalo sedm žen a v roce 2014 čtyři dlouhodobě nezaměstnané 
ženy ze sociálně vyloučených lokalit. V roce 2013 byla dílna z důvodu lepší dopravní obslužnosti 
přestěhována z Dobré Vody do Teplé.
Pracovnice dílny šijí pod vedením mistrové výrobky užitné spotřeby, jako jsou sáčky, kapsáře, 
zástěry, chňapky, povlaky na polštáře, prostírání, které jsou ceněny pro svou originalitu a ruční práci. 
Na výrobky je zároveň možné nechat si pořídit potisk. Dílna též šije na zakázku. Výrobky je možné si 
zakoupit na www.eshop.cesky-zapad.cz.

Textilní dílna v roce 2014 realizovala zakázky pro objednatele:
ZOOT a.s., MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o.,  METRO Cash&Carry SR s.r.o., Míla Gleich A+M group s.r.o, 
Kasia vera, spol. s r.o, PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Life to Children s.r.o., Semitam s.r.o., Radek 
Křivánek, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Jitka Hrudičková, Postal Terminals CZ s.r.o.

Komisní prodej našeho zboží zprostředkovávají:
Charita Strážnice, Svět čaje, Obchod lidových řemesel Rábí, Římskokatalocká farnost u kostela 
sv. Františka z Assisi Praha Chodov, Muzeum Romské kultury, Pavla Pešulová, Mgr. Hana Pinkerova, 
Farmářský obchod s.r.o., Nová Brána, Ekologický institut Veronica, Vhled o.s., Krajanka – sociální 
podnik, Klíčový servis Lysá nad Labem, Via rosea o.p.s., Biočech, Zdravá spižírna.

Textilní dílna

Produkce textilní dílny Výroba nátisků na textil
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Bez finanční podpory bychom nemohli vykonávat svou činnost. Snažíme se využívat programy, které 
podporují operační fondy, žádáme o podporu Karlovarský kraj, Úřad vlády ČR, ministerstva i nadace 
a za jakoukoliv formu podpory jsme vděčni i drobným a individuálním dárcům. 

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, Nadace ČEZ, Chodovar, spol. s.r.o., Nová Karna, 
spol. s r.o., Era, obchodní značka Československé obchodní banky, a.s., Nadace Via a Klášter Nový Dvůr

Kateřina Trlifajová, Ondřej Beneš, Sylva Daničková, Mgr. Václav Krucký, Tomáš Kaiser, Jana Legová, 
Alan Leier, Markéta Kolíbalová, Novadus, Hana Dudíková, Antonín Kolář, Marie Křížová, Karel Macek, 
Stanislav Šec, Hynek Mašata, Věra Michalicová, Jarmila Rybová, Karel Satoria, MUDr. Jana Stará, 
František Svoboda, Mgr. Jiří Škoch, RNDr. Marek Špinka, Jindřich Tauchman, Josef Vajskébr, Petr 
Vaněk, Josef Večeřa, František Vodička, Marie Votavová, Mgr. Petr Vrzáček, Anna Juráčková

Poděkování

Finančně nás 
v roce 2014 

podpořili:

Individuální 
dárci:

• Členstvím v Klubu přátel Českého západu (více informací na našich internetových stránkách).
• 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 ve Vašem obchodě. 
• Nabídkou reklamního prostoru či umístěním reklamního banneru na Vašich internetových stránkách.
• Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti.

Jak nám 
můžete 

pomoci?

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.

O sdružení

Poslání

Český západ
svého 

poslání 
dosahuje

Činnost 
sdružení

Aktivity pro
děti

Aktivity pro
dospělé

Komunitní
aktivity

Obchůdek
Českého

západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany
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Příprava na maškarní ples

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, Nadační fond Znovuzrození, CharityMints.com, s.r.o., Konto Bariéry, 
OSA.

<INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI: 
Matěj Bajgar, manželé Balogovi, František Byrtus, Sylva Daničková, Milan Geiger, Markéta Kolíbalová, Jan 
Kratochvíl, Jana Legová, Miroslava Letošová, Jiří Mlejnecký, Jarmila Rybová, Abraham Staněk (Občanské 
sdružení Ester), Jana Stará, František Svoboda, Eva Svobodová, Jiří Škoch, František Vodička, Jiří Zajíc 
a další anonymní dárci.

<ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL ČESKÉHO ZÁPADU: 
Tomáš Bayer, Ondřej Beneš, Hana Dudíková, Jana Kosová, Václav Krucký, Marie Křížová, Alan Leier, Karel 
Macek, Dana Pilchová, Jarmila Rybová, Karel Satoria, Stanislav Šec, Marek Špinka, Jindřich Tauchman, 
Josef Vajskebr, Josef Večeřa, Marie Votavová, Petr Vrzáček, Olga Zámostná.

<MATERIÁLNĚ NÁS PODPOŘILI: 
Armáda spásy Karlovy Vary, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Plzeň – Humanitární sklad, 
Doupovské uzeniny Pelant, farníci z Manětína a Plas, František Byrtus – RACIOPEK, Jednota, spotřební 
družstvo v Toužimi – COOP, Rodinný pivovar Chodovar, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Alžběta 
Matochová, Danuše Richterová, Eva Suchomelová, Michaela Nováková, paní Matějková, Petr Mudrák, Petr 
Vaněk, Václav Svrček, jednatel fy Otto Bock ČR s.r.o., Veronika Mudráková Marcová, dárci cen na benefiční 
ples Českého západu: SecondHelp, Reeflex Design, Polévkárna Supa Supa, Divadlo Alfa, Sarkas, Liman sport, 
Husky, Koření od Antonína, Masáže Míra, TaliBaba Food, Kuboušek s.r.o., KWS Plzeň, Paní Dýně Lenka 
Rojíková, Květiny Milt, Vegetarian Bistro Satyr, Kavárna SERAF, Hudební skupina Sedm nedostatečných, 
Vlaďka Bauerová, Západočeské muzeum v Plzni, Ledovec o.s., Jana Holatová, Markéta Trhlíková, Josef 
Vajskebr, paní Hojsáková, Marie Šimánková, Helena Görnerová, Jana Zapletalová, paní Janoušková, Marie 
Mlynáříková, Jana Sobotová, Olga Zítková, Jana 
Nyergesová, Eva Haunerová, Sváťa Čech, Petr Dvořáček 
a další.

<SLUŽBOU NÁS PODPOŘILI: 
CIWIre s.r.o., Clipsan, Google (skrze Google Grants), Hudební 
skupina Girl Talk, Jan Eret, Ondra Franěk, Lenka Chvalová 
a Šárka Sedláčková ze skautského oddílu Vločka, Plzeň, 
Vlastimil Habermann, Jaroslav Hauner, Zdenek Maršálek, 
Milan Svoboda, Ondřej Tichý – Potichounku

<NAŠI DOBROVOLNÍCI: 
Míla Čech, Bára Dočkalová, Jana Goliánová, Ladislav Grigar, 
Marek Fajfr, Vlastimil Habermann, Dáša Klierová, Anna 

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI: 

značka Nadace ČEZ 

Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.

Značku tvoří dvě části:
(1) symbol tří stylizovaných postav držících se kolem ramen

(2) název nadace vysázený z verzálek písma Futura Demi  

Prostá geometrie symbolu ve spojení s výraznou barevností evokují základní charakteristiky nadace: 
solidaritu, otevřenost, stabilitu a energii.

Značku používáme v případě prezentace Nadace ČEZ.

ZNAČKA 2 1

manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky
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AKTIVA 4 464
Hmotný investiční majetek 710
   z toho nemovitosti 54
   z toho drobný hmotný majetek 164
   z toho samos. movité věci 492
   z toho pořízení dlouhodob. investic 0
Finanční prostředky 3 493
   z toho peníze na pokladně 25
   z toho peníze na bankovním účtě 3 468
Odběratelé 152
   z toho krátkodobé 152
Pohledávky za zaměstnance 47
Poskytnuté provozní zálohy 55
Pohledávky – nájemné dům 7

Rozvaha 
2014

PASIVA 4 464
Dodavatelé 36
   z toho krátkodobé závazky 36
Ostatní závazky 8
Zaměstnanci 308
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. poj. 168
Zúčtování s FU-daň z mezd 14
Oprávky k investičnímu majetku 662
   z toho oprávky k samos. mov. věcem 498
   z toho oprávky k drobnému maj. 164
Vlastní jmění 403
Nerozdělená ztráta minulého období -18
Nerozdělený zisk minulého období 0
Nerozdělený zisk běžného období 7
Fondy 2 775
    z toho nadace Znovuzrození 1 164
    z toho nevyčerpané prostř. dotací 1 466
    z toho z drobných darů 145
Dohadné účty pas. – zálohy ČEZ 55
Přijaté zálohy – na odkup bytů 3
Daň z přidané hodnoty 43

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.

O sdružení

Poslání

Český západ
svého 

poslání 
dosahuje

Činnost 
sdružení

Aktivity pro
děti

Aktivity pro
dospělé

Komunitní
aktivity

Obchůdek
Českého

západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany

v tisících Kč

Velikonoční tvořivá dílnaNávštěva předsedy PS Parlamentu ČR Jana Hamáčka
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Náklady 
2014

NÁKLADY 9 576
Spotřeba materiálu 895
   z toho materiál pro šicí dílnu 184
   z toho materiál na zaměstnávání 15
   z toho materiál pro práci s dětmi 97
   z toho ostatní režijní materiál 172
   z toho náhradní díly na auto 62
   z toho kancelářské potřeby 89
   z toho uhlí pro kom. centrum 10
   z toho DHM 25
   z toho PHM 208
   z toho materiál na opravu budov 33
Cestovné 123
Ostatní služby 2 062
   z toho vzdělávací kurzy 187
   z toho nájemné 234
   z toho účetní a daňové poradenství 237
   z toho telefony 137
   z toho el. energie 79
   z toho opravy aut 53
   z toho povinné ručení a hav. pojištění 51
    z toho přímá podpora – Návrat do 

práce
453

    z toho příprava pro stavbu kom.
centra-mobilní buňky

266

   z toho opravy budov 17
   z toho odvoz odpadů 75
   z toho údržba softwaru 28
   z toho služby pro šicí dílnu 41
   z toho supervize 45
   z toho ostatní režijní náklady 159
Mzdové náklady 4 915
Zákonné soc. a zdr. pojištění 1 530
Ostatní daně a poplatky 50
    z toho zákonné pojištění zam. na 

úraz
34

   z toho poplatky a úroky 16
Oprávky k sam. mov. věcem 1

VÝNOSY 9 583
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 290
   z toho tržby šicí dílna 679
   z toho tržby za služby 315
   z toho nájmy 296
Přijaté příspěvky 957
   z toho dary – Nadace Znovuzrození 660
     převod nevyčerpaných prostředků  –110
   z toho ostatní dary 252
     převod nevyčerpaných prostředků  –165
      přev. prostř. z fondu na kofinanc.

projektů
120

    z toho ostatní příjmy (poj. plnění, 
spoluúčast)

200

Přijaté úroky 0
Dotace projektů 6 977
   z toho ESF – MPSV 1 898
   z toho MPSV – SAS, TP 2 736
     převod nevyčerpaných prostředků  – 635
   z toho Rada vlády - Na vlastní nohy 274
   z toho MŠMT  55
   z toho Krajský úřad KV sociální služby 73
    z toho Krarlovarský kraj - prevence 

kriminality
47

   z toho Charity Mins 9
   z toho ESF A8 2 665
     převod nevyčerpaných prostředků  – 679
   z toho TP – KU – KV 61
     převod nevyčerpaných prostředků – 4
   z toho TSP – Místní rozvoj 545
     převod nevyčerpaných prostředků – 79
   z toho Nadace VIA 69
     převod nevyčerpaných prostředků – 69
    z toho doúčtování projektu ČZ se 

vzdělává z roku 2013
1

   z toho projekt Fotbal People 10
Přijaté dotace od úřadu práce 359
Zisk 7

Výnosy
 2014
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Český Západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded, 
often Romani, communities in the region of towns Toužim and Teplá in Western  Bohemia. 
Český Západ offers social services, educational programmes, employment counselling, free time 
activities, and supports people inbecoming involved in public matters. The organization uses methods 
of community work to get members involved and employed. Český Západ also runs textile workshop 
where its clients are employed. 

• 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 our clients and the representatives of state 

and other authorities.

More information: www.cesky-zapad.cz, www.eshop.cesky-zapad.cz

Public benefit 
organization 
český západ

Activities 
of Český 

Západ

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Mít život ve 
svých rukou český západ o.s.

Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci 

s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC, 

právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)

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. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady 

Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.cesky-
zapad.cz.

Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.

O sdružení

Poslání

Český západ
svého 

poslání 
dosahuje

Činnost 
sdružení

Aktivity pro
děti

Aktivity pro
dospělé

Komunitní
aktivity

Obchůdek
Českého

západu o.s.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. 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. 

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.

• 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

a zástupci veřejnoprávních institucí.

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců 
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

český západ o.s.

Brožury6a
Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany

Svátek sousedů Oslava Mezinárodního dne romů
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Vydal Český západ, o.p.s., v roce 2015

Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim
tel.: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247

e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz
www.eshop.cesky-zapad.cz

IČO: 26550334, DIČ CZ26550334
Bankovní spojení: 0803288319/0800

Děkujeme za Vaše případné dary!

Foto: archiv Český západ, o.p.s.


