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ÚVODNÍ
SLOVO

Vážení čtenáři, vážení přátelé,
rok 2015 přinesl radostné i bolestné události. Počátek roku byl ve znamení závěrečné fáze přestavby původní budovy, ve které Český západ, o. p. s., působil, na komunitní centrum. Cílem této
přestavby bylo zkvalitnění sociální a komunitní práce a zlepšení podmínek pro práci pracovníků
Českého západu. Je třeba poděkovat všem, kteří se na realizaci podíleli. Stavební firmě, projektantům, inženýrské firmě, která rekonstrukci řídila, majiteli budovy, který na sebe vzal všechny těžkosti
spojené s odpovědností za realizaci projektu z evropských fondů.
Velké poděkování a vděčnost je třeba projevit ředitelce paní Evě Halbrštátové, která od příchodu do
Českého západu tuto přestavbu podporovala. Obdiv si zaslouží také všichni pracovníci, kteří během
přestavby pracovali ve stísněných, provizorních podmínkách.
Radost z nově otevřeného centra vystřídala bolest z odchodu paní Evy Halbrštátové, která v srpnu
podlehla zákeřné chorobě. V této situaci mne správní rada jmenovala na omezenou dobu ředitelem
Českého západu. Hlavním úkolem bylo zabezpečit chod organizace a podílet se na vypsání a realizaci výběrového řízení na nového ředitele, které organizovala předsedkyně správní rady paní Jana
Kosová. V prosinci byl ukončen proces výběrového řízení a podařilo se vybrat kompetentní osobu
pro místo ředitele, paní Petru Vodenkovou, která nastoupí do své funkce 1. dubna 2016.
Během mého působení ve vedení Českého západu jsem si uvědomil, jak destruktivně působí na život
lidí v sociálně vyloučených lokalitách hazard, půjčky peněz s vysokým úrokem a prakticky volně dostupné drogy. Chtěl bych vám všem, kteří se zajímáte o život lidí v sociálně vyloučených lokalitách
poděkovat, že nejste lhostejní k životu lidí na hranici chudoby.
V úctě,
dočasný ředitel Českého západu, o. p. s.,
Ladislav Lego
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O NÁS
—————————
ČESKÉM
ZÁPADĚ

Český západ je obecně prospěšná společnost, která působí v sociálně vyloučených lokalitách na
Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Nabízíme a poskytujeme lidem žijícím v těchto lokalitách sociální služby — především sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
Pomáháme lidem řešit obtížné životní situace spojené nejčastěji s oblastí zaměstnání, bydlení, vzdělávání, zdraví, kontaktu s institucemi a většinovou společností.
Sídlíme v obci Dobrá Voda u Toužimi, v budově Komunitního centra Český západ, které bylo v červenci 2015 po celkové rekonstrukci slavnostně otevřeno. Hlavní dvě lokality, ve kterých působíme,
jsou Dobrá Voda u Toužimi a Nová Farma u Teplé. Zde se také snažíme skloubit sociální práci zaměřenou na individuální uspokojování potřeb klientů prostřednictvím poskytování sociálních služeb dle
zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, s komunitní prací, jejímž cílem je motivovat obyvatele
k zapojování do veřejného života a spolu s tím podporovat jejich zájem o místo, kde žijí.

HISTORIE

U zrodu organizace stáli bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, kteří v létě roku 2000 zaměstnali
několik mužů z Dobré Vody a nejbližšího okolí při výstavbě kláštera. Základní myšlenkou pomoci byla podpora integrace místní romské komunity do společnosti, a to zejména prostřednictvím
poskytování pracovních příležitostí. S nárůstem počtu zaměstnaných a hlubším vhledem do jejich
životní situace, vyvstala potřeba komplexnější formy pomoci. Na základě této zkušenosti a spolupráce vzniklo 17. prosince 2001 občanské sdružení Český západ, které bratři trapisté dodnes duchovně, materiálně i finančně podporují a jejich zástupci jsou také členy správní rady.
Český západ se tedy zpočátku věnoval především oblasti zaměstnávání a teprve později — od roku
2003 - se začala v aktivitách uplatňovat metoda komunitní práce, a aktivity organizace byly postupně rozšiřovány o sociální služby, volnočasové a vzdělávací programy pro ženy a děti, až do široké
škály činností, které realizujeme v současnosti. Postupně od roku 2007 se rozšiřovalo také území,
ve kterém Český západ působil — z Dobré Vody na Novou Farmu a do Služetína a na širší území
Toužimska a Tepelska. Na konci roku 2013 se změnila právní forma Českého západu — občanské
sdružení se transformovalo v obecně prospěšnou společnost. V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce sídla Českého západu v Dobré Vodě a slavnostně otevřeno Komunitní centrum Českého
západu.
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O NÁS
—————————
ČESKÉM
ZÁPADĚ

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Českého západu, o. p. s., jakožto neziskové organizace, je zmírňovat sociální vyloučení na
území Toužimska a Tepelska v Karlovarském kraji a zvyšovat schopnost obyvatel žijících v sociálně
vyloučených lokalitách uspět a začlenit se do většinové společnosti. Organizace se také snaží svou
činností čelit projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Naším cílem je budovat občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných a stejná práva pro všechny.
Český západ a jeho pracovníci podporují svou činností jak jednotlivce, tak celou komunitu, která
v sobě skrývá velký potenciál. Chceme své klienty směřovat k tomu, aby si problémy řešili svépomocí a měli život ve svých rukou.

NAŠE ČINNOST

• Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně
  aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
• Podporujeme dlouhodobě nezaměstnané skrze realizaci Veřejně prospěšných prací a Obecně pro  spěšných prací.
• Organizujeme volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých jako prevenci sociálně — patologic  kých jevů.
• Snažíme se o zplnomocňování obyvatel sociálně
SMĚR E
KARLOVY
  vyloučených lokalit mimo jiné metodou a přístuVARY
  pem komunitní práce. Zplnomocňování je sociálTOUŽIM
  ní proces, který pomáhá lidem získat kontrolu nad
  svým životem. Pomáhá jim rozvíjet své schopnosti
SMĚR
PLZEŇ
POUTNOV
HORNÍ POUTNOV
  a motivaci a obojí využívat k aktivnímu řešení proPRACHOMETY
H
RANKOVICE
BEZDĚKOV
  blémů a důležitých záležitostí ve vlastním životě,
NOVÁ FARMA
HOŠTĚC
DOBRÁ VODA
  komunitě i širší společnosti.
+

SLUŽETÍN

TEPLÁ
MRÁZOV
PĚKOVICE
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KŘEPKOVICE

KLÁŠTER
NOVÝ DVŮR

NAŠE PRACOVIŠTĚ
Dobrá voda — Komunitní centrum a sídlo Českého západu

Kmenové pracoviště Českého západu, o. p. s., se nachází v Dobré vodě, v nově zrekonstruované budově, která spojuje jak zázemí a sídlo organizace tak prostory Komunitního centra. Nachází se zde
kanceláře terénních programů, sociálně aktivizačních služeb, našich administrativních pracovníků,
vedení organizace, hovorna pro klienty, ale také školička, kaple, kuchyně a velký multifunkční společenský sál. V neposlední řadě je součástí našeho komunitního centra keramická a truhlářská dílna.
(Dobrá Voda 52).

Nová Farma — kontakní místo pro tým Sociálně aktivizačních služeb a Terénních programů

Terénní působiště na Nové Farmě se nachází přímo v jednom z vchodů panelového domu (bytovky),
které tvoří jádro této sociálně vyloučené lokality. Český západ zde má zázemí pro terénní pracovníky a pracovnice sociálně aktivizačních služeb a terénních programů, kde probíhají konzultace s klienty a také malou místnost, kde se realizovaly aktivity projektu „Lepší budoucnost pro romské děti“
podpořeného z Norských fondů (podpora předškolního a školního vzdělávání dětí přímo z lokality,
odpolední klub pro starší děti a mládež). (Nová Farma 477, Teplá).

Odpolední klub v Toužimi

Odpolední klub slouží starším dětem z Dobré Vody, které po skončení školy čekají v Toužimi na
autobusový spoj domů a umožňuje jim také účelně trávit volný čas v době, kdy nejsou s rodiči.
Klub funguje na principu nízkoprahového zařízení, kde si děti mohou napsat za asistence pracovníků
domácí úkoly, zapojit se do programů připravovaných asistenty, poslechnout si oblíbenou hudbu,
zlepšovat počítačovou gramotnost, kreslit či tvořit. Klub funguje od pondělí do pátku od 12.30 do
14.30, v tento čas je vždy přítomen a dětem k dispozici jeden pracovník nebo pracovnice Českého
západu. (náměstí Jiřího z Poděbrad 104, 1. patro, Toužim).

Šicí dílna v Teplé

V srpnu 2013 se naše šicí dílna přestěhovala z Dobré Vody do Teplé, kde máme pronajaté prostory
od soukromého majitele. Tvoří ji dvě místnosti — kancelář vedoucí dílny a mistrové a sklad hotových

7

výrobků, a samotná šicí dílna s šicími stroji, stříhacím stolem a veškerým potřebným vybavením pro
práci. V šicí dílně se zaměstnávají ženy ze sociálně vyloučených komunit na Toužimsku a Tepelsku,
které získaly potřebnou rekvalifikaci a díky tomu také plnohodnotné zaměstnání v blízkosti svého
bydliště. (Palackého 104, Teplá)

Terén — Toužimsko, Tepelsko

Dalším významným pracovištěm Českého západu, o. p. s., jsou přímo sociálně vyloučené lokality regionu Toužimsko a Tepelsko, kde pravidelně působí naši terénní pracovníci. Jedná se o lokality Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov, Horní Poutnov, Hoštěc, Mrázov,
a města Toužim a Teplá, a další dle aktuální potřeby.
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LIDÉ

SPRÁVNÍ RADA

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

DOZORČÍ RADA

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

PATRONI ČESKÉHO ZÁPADU

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 — socioložka

NÁŠ PRACOVNÍ TÝM

Eva Halbrštátová
ředitelka organizace
(do 5. 8. 2015)

Mgr. Marie Pekařová
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi —
pedagogická pracovnice

Bc. Ladislav Lego
ředitel organizace
(od 6. 8. 2015)

Klára Berkyová
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— pracovnice v sociálních službách, komunitní
pracovnice

Mgr. Anna Juráčková, DiS.
vedoucí týmu terénní programy a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(od 1. 11. 2015)
Martina Doubková
(do 30. 10. 2015)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— sociální pracovnice

Jasleen Gnanamicheal
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi —
pedagogická pracovnice
Jana Siváková
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi —
sociální pracovnice
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Kamila Semrádová
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— pracovnice v sociálních službách

Tomáš Kolena
terénní programy — pracovník v sociálních
službách

Mgr. Kateřina Binková
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— podpora vzdělávání na Nové Farmě

Mgr. Jana Kosová
Metodička komunitní práce

Lucie Fiklíková
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— podpora předškolního vzdělávání na Nové
Farmě
Mgr. Zdeňka Kučerová
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
— podpora mládeže na Dobré Vodě a Nové
Farmě, volnočasové aktivity
Anna Dunčeková
terénní programy — pracovnice v sociálních
službách a komunitní pracovnice
Miroslav Vychytil
terénní programy — pracovník v sociálních
službách
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Bohuslava Klabanová
asistentka zaměstnávání a vedoucí šicí dílny
Helena Kožená
asistentka zaměstnávání, mistrová šicí dílny
Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
(do 31. 8. 2015) PR manažerka
Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
administrativní pracovnice
Jiří Kovář
administrativní pracovník
BA (Hons) Marta Schneiderwinklová
projektová manažerka, fundraiserka
Mgr. Madla Čechová
Projektová manažerka, fundraiserka

ETICKÝ
KODEX

Etický kodex Českého západu je závazný pro všechny zaměstnance, kteří ho podepisují při

uzavírání pracovní smlouvy. Je členěn do tří úrovní — [1] vztah ke klientům, [2] vztah ke kolegům
(týmu) a [3] vztah k organizaci. Jeho znění upravuje zásady práce, spolupráce a chování pracovníků
a odráží poslání a hodnoty, které Český západ zastává. Etický kodex schválila správní rada Českého
západu v únoru 2014 a k datu jeho schválení vstoupil v platnost.

[1] Etický kodex ve vztahu ke klientům

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

[2] Etický kodex zaměstnance ve vztahu ke kolegům

• Zaměstnanec chrání a respektuje důstojnost svých kolegů, jejich znalosti, zkušenosti a důvěrnost
  sdělení.
• Zaměstnanec se hanlivě nevyjadřuje o ostatních spolupracovnících a nehodnotí negativně jejich
  práci. Případné výhrady k práci svých kolegů, ostatních týmů, nadřízených nebo podřízených,
  řeší přímo s tím, koho se jeho výhrady týkají, případně na týmových poradách, supervizích, nebo
  setkáních k tomu určených.
• Pracovní týmy se vzájemně podporují a respektují.
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CO PŘINESL
ROK 2015

[3] Etický kodex zaměstnance ve vztahu k organizaci

• Zaměstnanec důsledně dodržuje vnitřní pravidla organizace, která mají v pracovní době přednost
  před jeho soukromými zájmy, pokud se nejedná o ohrožení života či zdraví.
• Zaměstnanec svým chováním úmyslně nepoškozuje dobré jméno organizace a loajálně ji
  reprezentuje i navenek.
• Zaměstnanec se vyhýbá chování, které je v rozporu s posláním organizace.
• Zaměstnanec nemá zápis v rejstříku trestů za úmyslný trestný čin.
• Zaměstnanec využívá všechny dostupné možnosti pro podporu a zkvalitnění své a týmové práce.

CO PŘINESL ROK 2015
Z ankety mezi pracovníky Českého západu na jednom z pravidelných týmových setkání,
vyplynuly následující hlavní momenty, které podle nich přinesl rok 2015:

• Otevření Komunitního centra Českého západu Dobrá Voda, Toužim.
• Projekt Lepší budoucnost pro romské děti — podpořený z Norských fondů, který přinesl mnoho
  zajímavých aktivit pro mládež a také podporu předškolního vzdělávání — školičku — na Nové Farmě.
• Obnovení spolupráce s Probační a mediační službou Karlovy Vary v rámci Obecně prospěšných
  prací.
• Rozšíření Veřejně prospěšných prací pro další obce — spolek Bart — Úterý.
• Stáž pracovníků Českého západu na Slovensku — v romských osadách a organizacích pracujících
  v sociálních službách.
• Rozšíření činnosti a služeb na Nové Farmě (především v rámci projektu Lepší budoucnost pro
  romské děti a mládež — školička, podpora vzdělávání, aktivity pro mládež).
• Zahájení užší spolupráce s MŠ / ZŠ Teplá.
• Spolupráce s městem Teplá — účast na jednáních Preventivně sociální komise.
• Spolupráce s Městskou policií Teplá.
• Dluhová problematika jako jedno z hlavních témat týmů Terénní programy / Sociálně aktivizační
  služby.
• Individuální podpora vzdělávání dětí na Nové Farmě.
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• Stavba podia u Komunitního centra v Dobré Vodě.
• Český západ se více otevírá stážistům ( VOŠ Cheb atd.) a dobrovolníkům.
• Ukončení velkého evropského projektu Návrat do práce — návrat do společnosti 2 .
• Ukončení tříleté spolupráce s Novou Školou, o. p. s., na kterou jsme navázali projektem Lepší
  budoucnost pro romské děti a mlásež , podpořeným z Norských fondů.
• Zapojení Českého západu do různých zajímavých iniciativ a kampaní — Férová snídaně , Fotbal
  pro rozvoj a další.
• Šicí dílna funguje od dubna 2015 bez dotací a podpory, je soběstačná (zakázky).

VÝZVY PRO ROK 2016
Následující řádky naopak shrnují některé hlavní výzvy, které pracovníci Českého západu
očekávají od roku 2016:

• Nalézt finanční prostředky pro podporu předškolního vzdělávání na Nové Farmě i po skončení
  projektu Lepší budoucnost pro romské děti a mládež podpořeného z Norských fondů.
• Zajistit financování Českého západu — nové projekty — ESF, Karlovarský Kraj, komunitní pro  jekt — Rada vlády pro romské záležitosti, Prevence kriminality, zdroje pro volnočasové aktivity.
• Veřejně prospěšné práce — obnovit spolupráci s městem Toužim, rozšířit spolupráci s městem Úterý.
• Navázat spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí v Mariánských Lázních.
• Doplnit tým Českého západu o nové pracovníky.
• Navázat spolupráci s potravinovou bankou.
• Pokračovat ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Fotbal pro rozvoj, taneční kroužek,
  keramika, letní tábor).
• Prohlubovat spolupráci s institucemi — obec / škola / probační a mediační služba / úřad práce / kraj
  a lidmi, kteří se (byť nepřímo) zapojují do zlepšování životní úrovně obyvatel. v regionu Toužimska
  a Tepelska.
• Hledat další způsoby využití Komunitního centra v Dobré Vodě.
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ROK 2015
V ČÍSLECH
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59 7
1447 4
12-14
116
31
12 000/13 6
20 dětí zapojených
do podpory vzdělávání
a doučování

1447 setkání v rámci
terénních programů

59 komunitních akcí
v Dobré Vodě
a na Nové Farmě

7 realizovaných
projektů

4 dobrovolníci

12-14 fotbalistů

116 klientů
sociálně aktivizační služby

31 spolupracujícíh
rodin

12 000 výrobků v šicí dílně / 13 velkých zakázek

14

6 aut v terénu

10

1

114
1982 3
20
7
2
23
1 9 301 000

10 zaměstnanců v rámci
veřejně prospěšných prací
10

1 zrekonstruované
komunitní centrum

1982 setkání v rámci
sociálně aktivizační služby

7 tanečnic
v tanečním souboru

23 pracovníků v týmu
Českého západu

114 klientů
terénních programů

3 individuální
stážisté

20 dětí ve školce
v Dobré Vodě
a na Nové Farmě

2 zaměstnanci v rámci
obecně prospěšných prací

1 postavené
podium

9 301 000 Kč rozpočet za rok 2015 (výnosy)
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PRÁCE S RODINAMI — SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

V roce 2015 bylo do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnuto celkem 31 rodin. Tato
služba, jež má terénní i ambulantní formu, se zaměřuje na komplexní spolupráci s rodinou. Rodiny
žijí v sociálně vyloučených lokalitách Toužimska a Tepelska, které jsou specifické obtížnou dostupností služeb, úřadů, zaměstnání, škol a jiných možností, které nabízí město.
Naše práce se zaměřuje na rodiny s dětmi. Klienty vyhledáváme přímo v terénu anebo nás zkontaktují sami. Sociální pracovnice nastavuje spolupráci s celou rodinou prostřednictvím individuálního
plánu. Následují pravidelné konzultace a postupné řešení klientova případu. Sociálně aktivizační
služba zahrnuje aktivizační činnosti, které mají vzdělávací a výchovný charakter: pomoc při zajištění
základních dokladů, vzdělávání dětí, příprava na vstup do mateřské, základní a střední školy, podpora klientů při zařazení se na trh práce, pomoc při hospodaření s finančními prostředky a s řešením
dluhové problematiky, pomoc při hledání nebo udržení bydlení, podpora v oblasti zdraví, posilování
rodičovských kompetencí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pro děti a mládež realizujeme celou řadu aktivizačních činností jako je školka v Dobré Vodě a na
Nové Farmě, odpolední klub v Toužimi pro školní děti, které nemohou navštěvovat školní družinu
a zároveň potřebují někde smysluplně trávit čas do odjezdu autobusu zpět domů, klub Rybičky,
který v komunitním centru v Dobré Vodě nabízí řadu pravidelných výtvarných a sportovních aktivit,
doučování dětí a příprava do školy, taneční kroužek, kroužek keramiky, fotbal a další volnočasové
aktivity, jako jsou tvořivé dílny, výlety, a návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí.

      Spolupráce s rodinami, aneb jak na to! Příběh paní Daniely (28 let, 5 dětí
      7, 6, 4, 3, 2 let)
Paní Danielu a její děti jsem poznala na jaře, v roce 2014. Poprvé jsem do domácího prostředí této
rodiny, žijící v jedné z vyloučených lokalit, přišla s kolegyní. Do této doby totiž s rodinou (za službu
Terénní programy) spolupracovala právě ona. S narůstajícím věkem dětí, přibývalo matce, která
v té době živila rodinu sama, obtíží. Z tohoto důvodu jsme paní Danielu oslovili s možností zapojení
dětí do naší školičky a pomocí s přípravou jednoho z dětí na nástup do základní školy. Po čase s námi
paní Daniela uzavřela smlouvu, která naši spolupráci potvrdila. Na základě navazování bližšího kon-
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taktu a získávání vzájemné důvěry, kdy mi paní Daniela svěřovala svoje starosti, jsme začaly vytvářet individuální plán celé rodiny. Priority, mezi které patřilo zajištění základních dokladů či řešení
dluhu na elektřině, stanovovala Daniela ve spolupráci se mnou. Po prvním roce spolupráce maminka
přihlásila jedno z dětí do školky. Její zájem na řešení základních potřeb postupně vzrostl. Díky tomu
jsme pak nabídli mladé mamince podporu vzdělávání dalšího z jejích dětí. Matka dětí je aktivní, svoje
problémy se snaží řešit sama. Vzhledem k tomu, že její muž nemůže práci sehnat, se paní Daniela
sama snaží vyhledávat nabídky brigád v blízkém městě. Dnes (2015) jedno z jejich dětí navštěvuje přípravnou třídu, druhé mateřskou školu. Matka tak využila nabídky, která se týkala podpory
předškolního vzdělávání. Její děti mají díky tomu snazší přístup k podnětům, které jim v prostředí
sociálního vyloučení do velké míry chybí. Učí se novým znalostem, respektu k autoritám, dodržování
pravidel a v neposlední řadě také zažívají, co je to úspěch. Dnes je Daniela vdaná, žije nadále ve
stejném místě, ale jako daleko lépe připravený rodič. Společně se svým manželem podporuje svoje
děti v plnění základních (mimoškolních i školních) povinností.
— popisuje svoji práci s rodinou sociální pracovnice Monika Křemenová.
Projekty podporující službu
LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO ROMSKÉ DĚTI A MLÁDEŽ
Cílem projektu Lepší budoucnost pro romské děti a mládež bylo aktivně reagovat na potřeby
romských dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Hlavní ideou
projektu bylo poskytnout romským dětem a mládeži podporu natolik, aby byly v budoucnu schopné
plnohodnotně se zařadit do většinové společnosti, trh práce a život mimo vyloučenou lokalitu.
Podpora byla poskytována prostřednictvím cílených volnočasových aktivit pro jednotlivé věkové
skupiny, které v dosavadní práci Českého západu chyběly. Aktivity projektu byly: podpora předškolní výchovy dětí ( školička na Nové Farmě), individuální podpora vzdělávání v rodinách, motivace rodičů dětí a mládeže při společných tvořivých činnostech — především tvořivé dílny pro
maminky s dětmi, a dále volnočasové aktivity pro děti a mládež. Velký důraz byl v projektu kladen
také na skupinu mládeže, především s akcentem na bezpečné a smysluplné trávení volného času,
skupinovou i individuální podporu v životních situacích, které s sebou období 13—18 let přináší.
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U této cílové skupiny se setkáváme s velmi nízkou motivací a zájmem. „Zaměřili jsme se jak na pravidelná
setkávání a rozmluvy o tom, co je těší a co trápí, ale také na výjezdy na různé zajímavé akce a místa, vytipované tak, aby pro ně byly atraktivní, inspirativní, ukázali jim něco nového, podnítiliv nich zájem, a to,
že je možné se v mnoha směrech realizovat a rozvíjet, že je možné svůj volný čas trávit aktivně — nejen
„aktivním” chatováním na Facebooku — které je nejčastějším způsobem trávení volného času — a že je důležité v sobě objevit něco, co mě opravdu baví, na co mám talent, a na tom pak v rámci svých možností
pracovat.“ — komentuje průběh projektu Zdeňka Kučerová. Navštívili jsme kulturní (Street Battle
Jam, Obří loutky v Plzni, akce v rámci festivalu Plzeň 2015, Festival Khamoro, kino), sportovní
(účast na turnaji Fotbal pro rozvoj, bruslení, plavání, lanové centrum) a další zážitkové akce (taneční
workshopy, graffiti, parkour, vícedenní pobyty), které jsou pro děti z majoritní populace běžné a dostupné, a které mládeži přinesly jak zábavu a možnost dostat se „ven“, ale také je v mnoha směrech
posunuly a otevřely.
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů (http://www.fondnno.cz
a http://www.eeagrants.cz). Realizace probíhala od 1. 4. 2015 do 30. 3. 2016.

POJEĎME TŘEBA NA VÝLET
Cílem projektu byla podpora aktivit, zejména v oblasti sociální prevence, pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Hlavní prioritou programu bylo napomáhat
eliminaci sociálně patologických jevů, které by mohly vést k páchání trestné činnosti. Program
zahrnoval volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a Nová
Farma. Různorodé aktivity nabídly dětem možnost prožívat stejné zážitky, jako mají ostatní děti
a napomáhaly k rozvíjení intelektuální stránky jejich osobnosti, hudebnímu a tanečnímu nadání,
čímž se snížilo i riziko kriminálních či patologických jevů.
Projekt byl realizován od 1. 1. do 15. 12. 2016 za podpory Karlovarského kraje.

HROU KE SPOKOJENÉMU DĚTSTVÍ
Základní myšlenkou projektu Hrou ke spokojenému dětství bylo nabídnout pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež z vyloučených romských lokalit Dobrá Voda a Nová Farma. Organizace Český západ působí v lokalitách dlouhodobě, díky tomu disponujeme znalostí komunity a jejich potřeb.

18

Vybrané aktivity projektu, jako je například divadelní kroužek, tvořivé dílny, vícedenní výlety, reflektovaly potřeby dětí v odříznutých lokalitách, jejich záliby, ale také možnosti. Aktivity probíhaly průběžně během celého roku, aby děti a mládež neinklinovaly k bezcílnému trávení volného času a byly
schopny úspěšně se zařadit v budoucnu na trh práce a hlavně do většinové společnosti.
Termín realizace byl od 1. 1. do 31. 15. 2015. Projekt byl podpořen Ministerstvem mládeže, tělovýchovy a školství.

PRÁCE S DOSPĚLÝMI — TERÉNNÍ PROGRAMY

Terénní programy jsou zaměřeny na dospělé klienty ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku
a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Poutnov, Horní Poutnov, Pěkovice, Hoštěc, Křepkovice a Mrázov), kde mají lidé omezený přístup ke službám, zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální
ochraně a zdravotní péči. Naše služby využívají také klienti z měst Toužim a Teplá.
Úkolem našich 3 terénních sociálních pracovníků je vyhledávat a nastavit spolupráci s lidmi (16+),
kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. V roce 2015 jsme pracovali se 114 klienty. Prakticky to
znamená, že člověk, který má v některé z výše uvedených oblastí problém, se může obrátit na našeho terénního pracovníka a s ním pak danou situaci řešit — prostřednictvím základního sociálního poradenství. Nejčastěji se jedná o asistenci při jednání s úřady, pomoc s vyřízením základních dokumentů a osobních dokladů, pomocí při vyřizování dávek státní sociální podpory, pomoc při získávání zaměstnání, pomoc při zlepšování bytových podmínek a podpora rodičovských kompetencí atp.
V tomto roce se rozšířila také spolupráce s lidmi, kteří jsou dlouhodobě zadluženi. I z tohoto důvodu
Český západ, o. p. s., umožňuje svým klientům využití bezplatné právní poradny. Sociální pracovníci
zároveň spolupracují se zástupci institucí, jako je Úřad práce ČR — pobočka Mariánské Lázně, Toužim
a Karlovy Vary, Orgán sociálně právní ochrany dětí Mariánské Lázně, městský úřad Toužim a Teplá,
Městská policie Toužim, Státní policie Teplá, a s pracovníky jiných neziskových organizací (například
Kotec, o. p. s., Správa zdravotní a sociální péče Cheb).

    Příběh oddlužení: pan Pavel (51 let, plný invalidní důchod, v současné době
    žije na ubytovně)
V minulosti žil jako bezdomovec. Původně byl klientem terénní sociální pracovnice obce, která se
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po delší spolupráci dostala s klientem do slepé uličky hlavně proto, že neměla zkušenosti s oddlužením a neměla možnost konzultace s právníkem. Při nastavení spolupráce s Českým západem a zjištění, že máme mobilní bezplatnou právní poradnu, přešel klient k nám. Zjistili jsme, že pan Pavel má
dlouhodobé problémy s platební neschopností, s dodržováním plateb dle smluvních podmínek. Po
shromáždění všech podkladů — seznamu majetku a závazků k různým společnostem/věřitelům bylo
zjištěno, že klient splňuje podmínky pro oddlužení tzv. osobním bankrotem. Podání žádosti bylo zdarma. Krajský soud stanovil insolvenční společnost — správce, který se spojil s klientem. Klient byl při
návštěvě Krajského soudu seznámen s tím, že mu byl osobní bankrot povolen a obdrží rozsudek včetně vyčíslení úhrady dluhu věřitelům ve výši 4,7 % z dluhu včetně úroků a nákladů exekutorů — po
dobu pěti let spolupráce s insolvenčním správcem, srážkou z důchodu. Klienta se podařilo vyvést
z dlouhodobé tíživé životní situace. Nadále zůstává v kontaktu se sociální pracovnicí Českého západu.
— o tom, jak probíhá spolupráce s panem Pavlem, se podělila sociální pracovnice
Anna Dunčeková

KOMUNITNÍ PRÁCE

Rada Vlády České republiky již 13 let podporuje komunitní práci, skrze kterou působení Českého
západu (ač nevědomě) v Dobré Vodě začalo. Činnost několika málo lidí se postupem let rozrostla
v širší tým, který se dnes v regionu Toužimska, ale i Tepelska snaží prosazovat hodnoty komunitní
práce. Od poloviny roku 2015 se skupina čtyř komunitních pracovnic setkávala s metodičkou Janou
Kosovou, aby tak systematicky provázala a rozvíjela svoje zkušenosti a postřehy z práce v komunitách. Cílem komunitní práce v lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma je snaha o tvoření komunity
a její posilování skrze zapojování místních obyvatel, přátel, sympatizantů, stejně jako organizace nejrůznějších akcí, které se dějí skrze místní obyvatele. Hodnoty, kterých se při této práci držíme, jsou:
víra, úcta, naděje, komunikace, vztah, trpělivost, know-how.

Komunitní práce v Dobré Vodě

Aktivity komunitní práce v Dobré Vodě jsou zaměřeny především na plánování akcí, tvořivé dílny
a přípravu a realizaci samotných akcí. Zároveň se v Dobré Vodě pravidelně setkávají členové do-
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movního výboru s vedením Českého západu k řešení otázek týkajících se panelového domu. V roce
2015 proběhlo v Dobré Vodě 32 komunitních aktivit: tvořivé dílny (výroba šperků, barvení šátků,
dušičkové a adventní věnce), kulturní akce (koncerty, filmy, návštěva festivalu Khamoro), zvelebování vesnice (veřejné brigády, stavba podia, bylinková zahrada), společenské akce v místě (Den
země, Férová snídaně, oslava mezinárodního dne Romů, Živý Betlém), aktivity pro děti (sportovní
hry, drakiáda, den dětí).
V letošním roce došlo také k oddělení Osadního výboru Dobré Vody od Českého západu, o. p. s.,
který po místních volbách (2014) vede jeden z dobrovodských obyvatel. Osadní výbor se v roce
2015 sešel čtyřikrát. Řešila se například kanalizace a rozvody vody po vesnici, osvětlení, noční klid a krádeže v obci. Dále se osadní výbor spojil s organizací na úklidu vesnice a jejího okolí.

    Příběh komunitní aktivity — Prostřeno
    
„Na základě inspirace televizním pořadem proběhla v říjnu 2015 pětidenní akce, na kterou se komunita připravovala asi 3 týdny dopředu. Zapojily se mladé maminky, starší ženy i muži.
Zúčastnilo se 5 soutěžících. Komise byla sestavena z obyvatel Dobré Vody. Každý den sestavoval
menu o dvou chodech a dezertu jiný soutěžící. Součástí přípravy soutěžního večera bylo také vytvořit drobný společenský program. Na závěr večera probíhalo hodnocení. Celý program, včetně
hodnocení, byl dokumentován na videokameru a poté se ukázky daly na DVD. Soutěžící si odnesli
krásný zážitek, bohatou zkušenost, zástěru ze šicí dílny a DVD se záznamem. Týden po soutěži jsme
uspořádali také promítání videozáznamu. Příští rok určitě proběhne další kolo.“
— vypráví o vydařené akci komunitní pracovnice Klára Berkyová.

Komunitní práce na Nové Farmě

V roce 2015 jsme navázali na plán aktivit z předešlého roku. Setkávání lidí z panelového domu, kvůli
správě domu, domovnímu řádu, úklidu apod. Přes letní období se komunitní aktivity orientovaly
především na děti a mládež, proběhla například oslava Mezinárodního dne dětí, Férová snídaně
v Teplé, která byla zaměřena spíše na širšíveřejnost. V podzimním a zimním období probíhaly tvořivé dílny (organzové květy, adventní věnce, svíčky, plstění) a na závěr roku jsme společně připravili
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vánoční večírek. Za uplynulý rok proběhlo celkem 27 různých komunitních akcí (mimo jiné také
bazárky oblečení, vymalování chodby panelového domu a další ).

     Příběh jedné komunitní akce — Cesta pohádkovým lesem
    „V průběhu léta proběhla na Nové Farmě a blízkém okolí akce s názvem, Cesta po-

hádkovým lesem. Pro děti byla připravena trasa s několika stanovišti, na kterých plnily za pomoci
pohádkových postav různé úkoly. Tato akce byla připravovaná ve spolupráci různých dobrovolníků.
Zapojili se také obyvatelé Nové Farmy a Dobré Vody nebo i místní policista. Na akci jsme získali
sponzorský dar, mnoho podnikatelů z Teplé nám přímo přispělo darem, jako byly sladkosti či jiné
odměny. Celé akce se zúčastnilo 70 lidí (z řad dětí a jejich doprovodu). Tato akce byla naprosto
výjimečná svoji spontánností. I když příprava byla vedena komunitními pracovnicemi z Nové Farmy,
hlavní energie i prvotní nápad vycházely přímo od lidí z Nové Farmy.“ — popisuje Anna Juráčková.

Komunitní a sociální pracovnice Anna Juráčková shrnuje význam komunitní práce takto:
Spolupráci s lidmi nestavíme jen na individualizované sociální práci. Uvědomujeme si, že zásadní roli v životě člověka hraje také prostředí, ve kterém žije. Starosta, sousedé, příbuzní, pošťačka, policisté, úředníci,
učitelé, zastupitelé a ti, kteří ovlivňují vzájemné soužití a kvalitu života obyvatel obce. Tedy širší komunita.“

Projekty zaměřené na komunitní práci:
PRKNA, CO ZNAMENAJÍ SVĚT
Český západ realizuje taneční kroužek, ale pořádá také divadelní workshopy, hudební produkce i pravidelná setkání s místními obyvateli. Do minulého roku byla k podobným akcím využívána travnatá
plocha uprostřed vesnice. Z tohoto důvodu vzešel z iniciativy místních obyvatel nápad postavit
pódium, které si již dlouhou dobu přáli, jako společné místo k setkávání ve veřejném prostoru a potvrdili to i v dotazníkovém průzkumu. V souvislosti se stavbou pódia došlo i k vybudování okolního
sezení a tím vzniklo zázemí pro veškeré venkovní kulturní akce. Původní travnatá plocha nyní zastá-
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vá funkci tzv. improvizovaného náměstí, tj. místa pro venkovní setkávání místních obyvatel, které
v Dobré Vodě chybělo. Podium bylo slavnostně dokončeno 8. srpna 2015.
Stavba podia byla podpořena z programu Města z jiného těsta — Živé granty (2014) nadace Via.

NA VLASTNÍ NOHY
Cílem projektu Na vlastní nohy bylo navázat na dlouholetou komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Projekt podporuje obyvatele lokalit v aktivním zapojení
se do dění v obci a do pořádaných aktivit. Nástrojem podpory bylo využití komunitní práce, se
kterou má Český západ dlouholeté zkušenosti. Záměrem nebylo pouze poskytování služeb klientům, ale také snaha, aby se obyvatelé vyloučených lokalit postupně osamostatňovali a byli schopni
sami vymyslet, naplánovat a zrealizovat akci přínosnou pro komunitu a veřejnost. Obyvatelé byli
aktivní při jednání osadního výboru, domovního výboru a zastupitelstva. Projekt se zabýval různými
tématy dle návrhů obyvatel a komunitních pracovnic, kteří s lidmi v komunitě úzce spolupracují.
Předmětem témat bylo například: rozvoj spolupráce s obyvateli Nové Farmy, podpora obecního
a domovního výboru, pokračování komunitní zahrady nebo již osvědčených veřejných brigád. Naším cílem bylo také dosáhnout „přesahu“ projektu ve formě zapojení se do veřejného života a zlepšení obrazu vyloučených lokalit.
Realizace probíhala od 1. 1. do 31. 12. 2015. Projekt Na vlastní nohy byl podpořen v rámci programu Prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce 2015 Úřadu vlády ČR.

REVITALIZACE CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOBRÁ VODA
Předmětem projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu, byla revitalizace centra sociálních služeb v Dobré Vodě. Nositelem projektu a vlastníkem objektu je Klášter Nový Dvůr, který
dlouhodobě pronajímá objekt organizaci Český západ. Opatství Nový Dvůr se v projektu zavázal,
že bude zodpovídat za technický stav objektu, a Český západ bude v rámci komunitního centra
poskytovat tyto sociální služby:
1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Služba SAS je dle zák. 108/2006 Sb. určena pro vyloučené rodiny s dětmi, která je poskytování v ambulantní a terénní formě. Služba bude
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k dispozici ve všech pracovních dnech od 8.00 do 18.00 resp. podle potřeb klientů a harmonogramu
jednotlivých aktivit.
2) Fakultativní činnosti navazují na SAS, probíhají v komunitním centru v pracovních dnech podle
harmonogramu jednotlivých aktivit. Jedná se o volnočasové aktivity určené pro cca 40 klientů.
3) Terénní programy. Služba TP je dle zák. 108/2006 Sb. určena výlučně pro dospělé osoby nad 16
let, které nežijí ve společné domácnosti s dětmi, a jejichž sociální potřeba je odlišná od potřeb rodin.
UDRŽITELNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO CENTRA ČESKÉHO ZÁPADU
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku na integraci na trhu práce potažmo do většinové společnosti. Dílčí cíle, které vedly k naplnění cíle hlavního, byly následující:
• 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, která se bude podílet na zlepšení obrazu vyloučených lokalit v očích
  veřejnosti a umožní interdisciplinární řešení konkrétních problémů.
• Zabezpečit profesionální růst zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby obyvatelům vylouče  ných lokalit a prodloužit tak jejich „udržitelnost“ při výkonu sociálních služeb.
Naším partnerem byl po dobu projektu Kotec, o. p. s.
Projekt byl realizován od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015 a financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Nedostatek pracovních příležitostí a vysoká nezaměstnanost jsou problémy, se kterými se obyvatelé našeho regionu potýkají dlouhodobě. O to více, když se jedná o lidi s nízkou či žádnou kvalifikací, a nedostatečnými ekonomickými prostředky na dojíždění do vzdálenějších center trhu práce.
Zaměstnávání bylo vždy jedním z hlavních témat činnosti Českého západu, již od jeho založení. Bez
podpory zaměstnanosti nemůžeme cíle, jako jsou: zvýšení životní úrovně místních obyvatel a podpora jejich integrace, dosáhnout. Proto se v rámci poskytování sociálních služeb, především v rámci
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terénních programů, snažíme o zprostředkovávání práce a pracovní poradenství, ale také využívání
aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů.
Na konci března 2015 byl ukončen dvouletý projekt Návrat do práce — návrat do společnosti
2. Cílem projektu bylo odstranit bariéry vstupu obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku
a Toužimsku na trh práce a zajistit jejich vstup a udržení na trhu práce, prostřednictvím rekvalifikačních, motivačních a aktivizačních kurzů.

    „Kromě části realizace projektu v šicí dílně (viz níže) prošli účastníci projektu rekvalifi    kací v dalších pracovních provozech — v „Knedlíkárně“ v Teplé (1 žena), pokojská v hotelu
    v Mariánských Lázních (2 ženy), truhlářské základy si osvojili 2 muži a zároveň se zaměstnali v místní truhlárně. Pro dobu realizace projektu tu měli zajištěné dotované pracovní místo.“
— doplňuje Bohuslava Klabanová, vedoucí šicí dílny.

Veřejně prospěšné práce

Český západ v oblasti zaměstnávání také úzce spolupracuje s úřadem práce v Toužimi, a v rámci programu veřejně prospěšných prací zaměstnával v roce 2015 celkem 10 pracovníků, 6 mužů a 4 ženy.
V rámci VPP muži vykonávají činnost pomocných technických pracovníků (starají se o technické
zázemí sídla organizace, údržbu zeleně, drobné údržby vozidel, zajišťují dopravu na aktivity atd.) a ženy
pomocnic v neziskové organizaci (úklidové práce, pomocné administrativní práce atd.). Další 3 pracovníky se podařilo v rámci stejného programu zaměstnat prostřednictvím spolku Bart z nedaleké
obce Úterý, kde se podílejí na záchraně (na stavebních úpravách) historického komunitního domu
Na Růžku.

Obecně prospěšné práce

V říjnu 2015 byla obnovena spolupráce s Probační a mediační službou Karlovy Vary, týkající se výkonu obecně prospěšných prací v naší organizaci. Obecně prospěšné práce jsou alternativním trestem, který nahrazuje trest odnětí svobody v případě spáchání přečinu, a spočívá ve vykonání prací
k obecně prospěšným účelům. Ukládá se ve výměře od 50 do 300 hodin a odsouzený je povinen
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jej vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase v průběhu dvou let. V případě, nedodržení odpracování vyměřených hodin se tyto hodiny proměňují v poměru 2 : 1 ( 2 neodpracované hodiny = 1
den odnětí svobody).

    „V rámci Obecně prospěšných prací začali pracovat dva muži, oba s výměrou 300 hodin
    Jejich pracovní náplň se odvíjí od potřeb organizace a obce (pomocné práce pro organi    zaci, údržba veřejných prostor, úklid obce apod.). Práci vykonávají dle předem stanova-

ného harmonogramu výkonu trestu obecně prospěšných prací a práce se zaznamenává do výkazu.
Jedenkrát za měsíc zjišťuje Probační a mediační služba jestli plní své pracovní povinnosti, jestli
dochází do práce a jak fungují. Nejen z toho důvodu s nimi máme pravidelné schůzky.“
— fungování Obecně prospěšných prací popisuje jejich koordinátor Tomáš Kolena.

Šicí dílna

Šicí dílna se zaměřuje na ruční textilní výrobu z přírodních materiálů ( len, bavlna). Pracuje na zakázkách pro velké firmy, ale šijí se zde též praktické a profesionální výrobky pro jednotlivce. To vše
na průmyslových šicích strojích.
Mezi hlavní výrobky šicí dílny patří: zástěry pro dospělé i děti, tašky — bavlněné a lněné z materiálu
vyrobeného v Čechách, kabelky — některé zdobené ručním potiskem, skládací tašky do kabelky,
multifunkční pytlíky ( bavlněné, lněné — například na bylinky, houby, zeleninu), kapsáře, polštáře,
kapsičky a pouzdra. Další výrobky se uzpůsobují potřebám a přáním našich zákazníků. V roce 2015
bylo ušito přibližně 12 000 výrobků.
V březnu 2015 byla ukončena realizace dvouletého projektu Návrat do práce — návrat do společnosti 2, v rámci něhož probíhalo pracovní poradenství, motivační kurzy a především rekvalifikace na šičky u 5 dlouhodobě nezaměstnaných žen ze sociálně vyloučených lokalit Dobrá Voda a Teplá.
Čtyři z nich získaly následně zaměstnání přímo v šicí dílně Českého západu. V rámci projektu byla
také zaměstnána vedoucí dílny, mistrová a asistentka mistrové. Za jeden z hlavních přínosů projektu
považujeme to, že všechny ženy, které prošly projektem, získaly zaměstnání a nadále i po skončení
projektu fungují na běžném trhu práce.
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Hlavní výzvou a cílem roku 2015 bylo udržet chod šicí dílny i po ukončení zmíněného projektu, což
se podařilo. Dílna funguje bez další podpory na základě získaných zakázek (výčet našich zákazníků
viz níže). Pracují zde nadále 3 šičky, mistrová a vedoucí šicí dílny.

    „Pro našeho zákazníka ZOOT — sekci DOBRO — jsme ušili 200 zástěr pro iniciativu
    Zachraňte jídlo — což je kampaň, která upozorňuje na plýtvání jídlem. My jsme je ušili
    a oni si je potiskli vlastními motivy. Potěšilo mě pak vidět naše výrobky v televizním po-

řadu. Hezká spolupráce byla také s Makrem. Ušili jsme 1400 zástěr pro Makro-akademii. Mám
ráda každého zákazníka, který se chová čestně, slušně a je sním dobrá spolupráce. Ať už je to paní
na trhu, která si koupí naší jednu tašku, a když ji vidím po letech, povídá mi, mám už vaší tašku
čtyři roky, a pořád drží, anebo je to velký zákazník se stovkami našich zástěr, který se k nám vrací
pro další.“
— popisuje Bohuslava Klabanová, vedoucí šicí dílny.

Naši zákazníci v roce 2015

Makro Cash&Carry, s. r. o., — zástěry, Míra Gleich a+m, s. r. o., — zástěry, Labora, s. r. o., — prodávají
celý sortiment šicí dílny na trzích, ZOOT, s. r. o., — zástěry a tašky, POAK CZ, s. r. o., — síťovka, České reklamní centrum — pytlíky, ECONEA, s. r. o., — tašky, pytlíky, pytlíky na zeleninu, VITAL VIBE,
s. r. o., — tašky, pytlíky, Kasia Vera spol. s r.o., — zástěry, tašky, Radek Křivánek — pytlíky na rýži,
YOU UNLIMITED, s. r. o., — pytlíky na boty, DEAFMESSANGER, s. r. o., — tašky, CreativeDreams,
s. r. o., — tašky.

Komisní prodej

Kompletní sortiment: A MANO, s. r. o., Praha; Vhled, o. p. s., — centrum Slámovka, Praha; Charita
Strážnice, ZO ČSOP Veronika, Brno, Farmářský obchod, Plzeň, Muzeum Romské kultury, Brno.
E-SHOP: http://www.eshop.cesky-zapad.cz/eshop/
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Ve čtvrtek 14. 5. 2015 bylo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové
slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum Českého západu Dobrá Voda, Toužim. Stalo se tak
po roční rekonstrukci, která se uskutečnila v rámci projektu Revitalizace centra sociálních služeb
Dobrá Voda (viz výše). Od nového objektu si pracovníci Českého západu slibují zlepšení podmínek
pro pořádání vzdělávacích i volnočasových aktivit a k poskytování sociálních služeb. K dispozici je plně
vybavený sál, truhlářská a keramická dílna a hovorna, která umožňuje diskrétnost při konzultaci s klientem.
Slavnostního otevření se zúčastnilo přibližně 130 osob. Mezi nimi byli významní hosté — náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslav Čermák, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny
RNDr. Milan Pospíšil, vedoucí odboru sociálních věcí Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková, starostové měst Toužimi a Teplé Alexandr Žák a Karel Herman, starosta obce Nečtiny Ing.
Jiří Křemenák, předseda správní rady Českého západu Bc. Ladislav Lego, jeden z patronů Českého
západu plzeňský biskup František Radkovský a další.
Centrum sociálních služeb neboli Komunitní centrum, jak se mu začalo říkat, za první půlrok své
existence začalo naplňovat výše zmíněné cíle velmi intenzivně. Stalo se jednak sídlem Českého západu, o.p.s., a zázemím pro jeho pracovníky, hosty i klienty, ale také začalo využívat své další prostory
k volnočasovým, společenským a komunitním aktivitám. Pravidelně probíhají v našem komunitním
centru tyto aktivity:
Školička — je určena nejmenším dětem z Dobré
Vody a Nové Farmy, které zatím z různých důvodů nenavštěvují mateřskou školu. Probíhá pětkrát
týdně v dopoledních hodinách.
Doučování — probíhá každý den individuálně či
skupinově v odpoledních hodinách, když děti přijedou autobusem ze školy nebo odpoledního klubu v Toužimi.
Rybičky — volnočasový klub plný tvořivých, sportovních (ping-pong) a zábavných aktivit. Probíhá
každý den dvě hodiny od 16 hodin.

28

Taneční kroužek — probíhá dvakrát týdně v sále
komunitního centra. Navštěvuje jej pravidelně 11
dívek a příležitostně se přidávají další. 7 dívek tvoří přímo náš taneční soubor, který také vystupuje na různých akcích.
Fotbalový kroužek — jedenkrát týdně se schází
a trénuje skupina 12—14 mladých mužů pod vedením pracovníka Českého západu. V sezoně se
pak účastní různých regionálních zápasů a turnajů. Letos se poprvé také zapojili do turnaje
v rámci kampaně Fotbal pro rozvoj, což je unikátní koncept založený na principu fair play, rovnosti a týmové spolupráci. Jeho ambicí je umožnit
setkání lidí či skupin, které by se za normálních
okolností nepotkali a prostřednictvím hry je učit
vzájemnému respektu a toleranci nejen na hřišti,
ale především v každodenním životě
Keramický kroužek — jednou týdně se zde setkávají ženy k tvorbě talířů, misek a dalších výrobků, které pak využívají jako dárky, ve svých domácnostech i pro potřeby Českého západu. Kroužek pro děti plánujeme od roku 2016.
Filmový klub — promítá jednou měsíčně v sále
komunitního centra nejrůznější tematicky zajímavé snímky pro dospělé diváky, které jsou vždy
uvedeny do širšího kontextu, a po nichž následuje
debata diváků.
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Pravidelná setkávání a „týmový duch“

Snažíme se o přátelské a otevřené klima, o nastolení tolerantního a příjemného prostředí mezi pracovníky. Významnou složkou týmu jsou pracovníci, kteří pochází přímo z komunity, se kterou Český západ pracuje, a kteří mají osobní zkušenost s prostředím sociálního vyloučení a životem v něm.
Jedenkrát za měsíc probíhají celo-týmová setkání, kde jednotlivé týmy představují svou aktuální činnost a mohou diskutovat a sdílet své problémy a zkušenosti. Cílem celo-týmových setkání
je také podpořit soudržnost týmu, popřát oslavencům k narozeninám apod. Vedle toho probíhají
jedenkrát týdně porady jednotlivých týmu (SAS, TP) a porada vedení (za účasti ředitelky, vedoucí služeb, administrativní pracovnice, vedoucí šicí dílny, projektové manažerky a PR pracovnice).
Pracovníci se také zapojují a účastní se mnoha komunitních akcí, které se konají v Dobré vodě či na
Nové Farmě.

Vzdělávání pracovníků

Pracovníci absolvují pravidelné vzdělávání, které vyplývá z povinností dalšího vzdělávání sociálních
pracovníků dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách (povinných 24 hodin ročně), a jednak
reaguje na jejich aktuální a individuální potřeby pro profesní rozvoj. V uplynulém roce se účastnili
vzdělávacích kurzů například u těchto organizací QUIP, Proutek o. s., Point 14, Institut Bernarda
Bolzana.

Supervize

Při své náročné práci mají pracovníci v přímé práci možnost využívat individuální a týmovou supervizi. Její prioritou je především profesionální rozvoj pracovníka, rozšiřování jeho dovedností, ale
také pomoci mu řešit složité zakázky klientů, vyrovnat se s pracovním stresem (zabránit profesnímu
vyhoření) a posilovat vztahy v týmu.

    Své zkušenosti a přínos supervize popisuje Anna Dunčeková — sociální pracovnice
    terénních programů: „Supervize je pro mě i můj tým velmi důležitá. Při týmové super    vizi, která probíhá pravidelně jedenkrát za dva měsíce, se zabýváme případy a tématy
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(dluhy, nemoci, psychická onemocnění, domácí násilí), které se dotýkají všech členů týmu. Vedení profesionálem zvenku nám může dát na věci jiný pohled, je to řízené a vede k jasně stanovenému cíli. Řekla bych, že nás v týmu stmeluje. Učíme se při ní lépe komunikovat. U individuální
supervize je to především můj osobní posun — supervizor mi umožňuje podívat se z jiného úhlu na
problém klienta nebo na moje osobní postoje a dilema, které při práci řeším. Přináší určitý odstup
a vhled. Je to chráněný prostor, čas pro mě, bavím se s odborníkem — který má mnoho zkušeností
s pracovníky i s různými cílovými skupinami a umí mě také odkázat na další zdroje informací.
Individuální supervizi mívám 8 × za rok, většinou to vychází jedenkrát za měsíc, kromě léta.“

Odborné stáže

Pracovníci se průběžně účastní odborných stáží v jiných organizacích, které pracují s podobnou cílovou skupinou, řeší podobné problémy a pohybují se v prostředí sociálního vyloučení. Cílem těchto stáží je především výměna zkušeností, sdílení „know-how“ a dobré praxe či hledání inspirace
a nových postupů a přístupů k řešení určitých problémů. Jako nejzajímavější a nepřínosnější hodnotí pracovníci týdenní stáž na Východním Slovensku — v prostředí romských osad a organizací
poskytujících sociální služby (Človek v ohrození Slovensko, Arcidiecézna charita Košice, Občanské
združenie pre lepší život, Inštitút Krista Veľ kňaza a další ).
Pracovníci odpovídají na otázku týkající se zhodnocení „slovenské“ stáže:
1) Co pro tebe bylo největší zkušeností — překvapením — nejsilnějším zážitkem?
2) Načerpal(a) jsi nějakou inspiraci pro svoji práci?
Anna Dunčeková: „V prvé řadě mne šokovalo prostředí a úroveň života v romských osadách, jak hluboko
se lidé nechají zahnat… a jak je obtížné se z této situace vymanit… Cyklicky se to opakuje z generace na
generaci. Přínosné a velmi osvěžující bylo pro mne potkat se s tamními sociálními pracovníky a jejich přístupem, motivací a nadšením — někým, kdo nahlíží věci stejně… (například pracovníci slovenské pobočky
Člověka v tísni v Komunitním centru v Rožkovcích a Kojaticích… pracovník se právě vrátil z dobrovolnického pobytu pomoci uprchlíkům na chorvatských hranicích, nespal, a přesto nám věnoval svůj čas
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a nadšení)… setkání se vstřícnými a milými lidmi, kteří pracují s Romy s respektem. A také stmelení týmu,
který se mnou stáž absolvoval. Zažívali jsme ty věci spolu, spali na zemi, mohli to společně sdílet. To pro
mě bylo moc důležité.“
Tomáš Kolena: „Překvapilo mě, že bylo ve většině organizací málo sociálních pracovníků na tak obrovský počet klientů v osadách. Není možné se jim věnovat individuálně a řešit s nimi závažnější problémy. U nás je to jinak… a i tak nestíháme… Šokovalo mě, jak mohou lidé ještě v 21. století žít v takovýchto podmínkách bez elektřiny, bez vody. A pak ještě si vybavuji hořící kontejner s odpadky v noci
na Luníku IX. (romské sídliště v Košicích). Hodně se mi líbila a byla inspirativní a využitelná i pro nás —
samovýroba — podpora lidí, aby byli soběstační. V Kecerovcích to byla například výroba papírových briket. Stálo by za to zkusit něco podobného i u nás.“
Klára Berkyová: „Pro mě osobně bylo Slovensko něco, co jsem v životě nezažila a neviděla — jak tam
lidi žijí a nikdo s tím nic nedělá, bylo pro mě neuvěřitelné. Zároveň takový bubák. Odvezla jsem si ponaučení — vážit si toho, kde a jak žiji, co vše mám a můžu mít. A předávat tuto zkušenost druhým lidem.“
Anna Juráčková: „Odnesla jsem si obraz života místních lidí. Nejsem si vůbec jistá tím, na co jednou
zapomenu nebo nezapomenu, co jsem si po příjezdu mnohem více uvědomila, bylo, že život na okraji
společnosti má mnoho různých podob — pokud nejsme jeho součástí, neznamená to, že se nás tento
život netýká. Doslova jsme zírala na chuť a radost některých osobností, kterou měli z tvoření společenství — bez ohledu na prostředky, zájmy, navzdory těžkostem, které jim jejich mise průběžně přidávala
a přidává — například sestra Bernadetta v Sečovcích.“

STÁŽISTI A DOBROVOLNÍCI V ČZ
Stáže v Českém západě

„Stážisté přináší do organizace malé pozastavení, jsou pro nás zpětnou vazbou každodenní práce. Obvykle k nám přichází studenti ze středních škol, vysokoškolští studenti, ale i pracovníci různých neziskových
organizací, kteří hledají inspiraci a zároveň příležitost od svoji práce na chvíli poodstoupit. Stážistům se
snažíme nabídnout pohled do všech činností organizace. Délka stáží se pohybuje obvykle od jednoho dne
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až po 4 týdny. V letošním roce jsme se poprvé pustili do hodnocení stáže samotným stážistou. Praktikant
má tak na závěr své praxe příležitost zhodnotit, jak činnost organizace vnímá a jak byl s vedením stáže
spokojen. Inspirátorům i všem zvědavcům jsou naše dveře otevřené“ — komentuje vedoucí TP a SAS
Anna Juráčková.
V roce 2015 navštívili naši organizaci: Andrea Bratrychová — studentka Vyšší odborné školy zdravotnické Plzeň, Libuše Bouchnerová — pracovnice Oblastní charity Jihlava, pracovníci Oblastní
charity Šluknov (Martina Jonášová v čele týmu) — KP, Lenka Molnárová — Střední pedagogická
škola Karlovy Vary. Skupina 35 studentů pod vedením Mgr. Lucie Polákové ze Střední zdravotnické
školy a vyšší odborné škola Cheb se letos poprvé setkala v Komunitním centru v Dobré Vodě, aby
absolvovala dvoudenní kurz Komunitní práce pod vedením Jany Kosové, bývalé ředitelky a dlouholeté pracovnice organizace.

Naši dobrovolníci

Dobrovolníkem je každý, kdo se chce zapojit do činnosti naší organizace či aktivit, které vznikají
spontánním nápadem jiných lidí, chutí věnovat svůj čas a udělat něco pro druhé. V roce 2015
s námi spolupracovalo několik dobrovolníků a dobrovolnic, se kterými jsme nadále v kontaktu. Jejich
angažovanost je důležitou součástí našeho poslání — posilování občanské společnosti na Toužimsku
a Tepelsku. Dobrovolníci se zapojili do aktivit, které cílily na podporu vzdělávání — tréning psaní
a čtení s dětmi, vypracování domácích úkolů atp. Zároveň se někteří z nich zapojili do organizace
jednorázových komunitních akcí nebo nám byly velkou pomocí při realizaci projektu Nadace Via —
stavbě podia, které dnes slouží celé vesnici.
Naši dobrovolníci v roce 2015:
Andrea Bratrychová, Nataša Berkiová, Pavlína Gréková, Ralf Ducamp.

  Všem našim stážistům i dobrovolníkům děkujeme za spolupráci.
:)
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Úřad vlády České republiky

Finančně nás podpořili (granty a dotace)

Karlovarský kraj (podpora sociálních služeb SAS a TP, program oblast prevence kriminality), Evropský sociální fond — Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Úřad vlády ČR, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, NROS — Fond pro NNO
(podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, Nadace VIA.

Sponzoři (finanční příspěvky na činnost Českého západu)

Klášter bratří trapistů z Nového Dvora, Chodovar spol. s.r.o., Nová Karna spol. s r.o., Maso a uzeniny Pelant, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Charity art products, Moravská Bastei MOBA,
s.r.o., Nadace ČEZ, Forum dárců.

Individuální dárci

Kateřina Trlifajová, Anna Juráčková, Petr Hluštík, Lenka a Ondřej Balogovi, Tomáš Bayer, Milan
Geiger, Ondřej Beneš, Sylva Daničková, Václav Krucký, Tomáš Kaiser, Jana Legová, Markéta Kolíbalová, Hana Dudíková, Marie Křížová, Karel Macek, Stanislav Šec, Věra Michalicová, Jarmila Rybová, Karel Satoria, Jana Stará, František Svoboda, Jiří Škoch, Marek Špinka, Jindřich Tauchman,
Josef Vajskébr, Josef Večeřa, František Vodička, Petr Vrzáček, Jiří Kletečka, Marie Doležalová,
Dana Pilchová, Jana Kosová, Marie Prodanová, Petr Novotný.

Hmotné dary

Pavlína Veverková Toužim (nábytek), Milena Staňková Brno (oblečení, boty), individuální podporovatelé z Brna Bosonoh, Roman Veselovský — truhlářství Teplá (desky), ACER WOODWAY, s. r. o.,
(dárky pro děti), Státní úřad pro jadernou bezpečnost — dvě auta pro terénní práci, Chodovar, spol.
s r. o., Řeznictví Kroupa Mariánské Lázně.

:)

    Všem našim dárcům, sponzorům i donorům děkujeme za podporu.
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Spolupracující organizace

Orgán sociálně právní ochrany dětí Mariánské Lázně, Úřad práce ČR — pobočky Toužim, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Město Teplá, Město Toužim, Městská policie Toužim, Státní policie Teplá,
Základní a Mateřská škola Teplá, Základní a Mateřská škola Toužim, Střední odborné učiliště Toužim,
Ponton, z. s., Point 14, Kotec, o. p. s., Správa zdravotní a sociální péče Cheb, Inex-Sdružení dobrovolných aktivit, Človek v ohrozenie, Inštitút Krista Veľ kňaza Žakovce, Arcidiecézna charita Košice,
Občanské zdruzenie pre lepší život a další.

:)

Všem spolupracujícím a partnerským organizacím děkujeme.

Klub přátel Českého západu

Český západ má pro své příznivce a podporovatele Klub přátel Českého západu. Členem klubu se
může stát každý, komu je blízká naše činnost. Členem klubu se stane každý, kdo vyplní registrační
formulář na našich webových stránkách a daruje Českému západu roční příspěvek na podporu naší
činnosti na bankovní účet 0803288319/0800. Pro fyzické osoby činí minimální roční členský
příspěvek 1 200 Kč a výše. Příspěvek je možné uhradit jednorázově nebo trvalým bankovním příkazem (například každý měsíc 100 Kč). Pro právnické osoby činí minimální roční členský příspěvek
4 800 Kč a výše. Příspěvek je také možno uhradit jednorázově nebo trvalým bankovním příkazem
(například každý měsíc 400 Kč).
Jaké jsou výhody členství v Klubu přátel?
— členská karta, jeden výrobek ročně z naší dílny zdarma, výroční zpráva Českého západu, pozvánky
na akce pořádané sdružením a zasílání informací o naší činnosti.
Jako bonus pro všechny individuální dárce — členy Klubu přátel nabízíme: slevu 10 % na veškeré výrobky z naší textilní dílny. Naopak pro firemní členy Klubu přátel jsme připravili jiný bonus: pozitivní
prezentaci firemních členů Klubu přátel na našich webových stránkách v sekci dárců a sponzorů
a možnost propagace členství v Klubu přátel na webových stránkách nebo v informačních materiálech dárcovské společnosti.

35

ZPRÁVA
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4 665

AKTIVA

1 097
Hmotný investiční majetek
54
z toho nemovitosti
164
z toho drobný hmotný majetek
879
z toho samostatné movité věci
0
z toho pořízení dlouhodobých investic
Finanční prostředky
z toho peníze na pokladně
z toho peníze na bankovním účtě

3 149
23
3 126
203
203

Odběratelé
z toho krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci

55

Poskytnuté provozní zálohy

59

Pohledávky — nájemné dům

62

Dohadné účty aktivní

40

PASIVA

4 665

Dodavatelé
z toho krátkodobé závazky

33
33

Ostatní závazky

17

Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení a sociálního pojištění
Zúčtování s FÚ — daň z mezd

303
172
16
818

Oprávky k investičnímu majetku
z toho oprávky k samostatným
movitým věcem
z toho oprávky k drobnému majetku

654
164

Vlastní jmění

403

Nerozdělená ztráta minulého období

-11

Nerozdělený zisk minulého období

0

Nerozdělený zisk běžného období

4

2 657
Fondy
1 564
z toho nadace Znovuzrození
z toho nevyčerpané prostředky Dotací 843
250
z toho z drobných darů
Dohadné účty pas. — zálohy ČEZ
Přijaté zálohy — dům 48, 49

Rozvaha v tis. Kč k 31. 12. 2015
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Daň z přidané hodnoty

59
148
46

NÁKLADY

9 298

VÝNOSY

9 301

Spotřeba materiálu
z toho krátkodobé závazky
z toho materiál na zaměstnávání
z toho materiál pro práci s dětmi
z toho ostatní režijní materiál
z toho náhradní díly na auto
z tohokancelářské potřeby
z toho uhlí pro Komunitní centrum
z toho DHM
z toho PHM
z toho materiál na opravu budov

1 148
296
0
145
249
53
44
22
110
184
45

Tržby z prodeje výrobků a služeb
z toho tržby šicí dílnu
z toho tržby za služby
z toho nájmy

1 002
715
96
191

Ostatní služby
z toho dary — Nadace Znovuzrození
převod nevyčerpaných prostředků
z toho ostatní day
převod nevyčerpaných prostředků
převod nevyčerpaných prostředků
z fondu na kofinanc. projektů
z toho ostatní příjmy
(poj. plnění, spoluúčast)

520
660
-455
276
-105

55

Cestovné
Ostatní služby
z toho vzdělávací kurzy
z toho nájemné
z toho účetní a daňové poradenství
z toho telefony
z toho el. energie
z toho opravy aut
z toho odvoz odpadů
z toho údržba softwaru
z toho služby pro šicí dílnu
z toho supervize
z toho ostatní režijní náklady

1 583
68
272
234
136
124
131
56
174
0
34
73

Mzdové náklady

4 867

Zákonné soc. a zdr. pojištění

1 534

Ostatní služby
z toho zákonné pojištění zam. na úraz
z toho poplatky a úroky

58
35
23

Dary

2

Oprávky k samostatným movitým věcem

1

Pokuty a penále
Odpisy hmotného majetku

0
144
0

Přijaté úroky
Dotace projektů
z toho Karlovarský kraj
převod nevyčerpaných prostředků
z toho MŠMT
z toho úřad vlády ČR
z toho MPSV — OPLZZ
z toho nadace rozvoj občanské
společnosti
převod nevyčerpaných prostředků
z toho nadace ČEZ
z toho nadace VIA
z toho ERA pomáhá regionům
z toho MPSV
z toho MPSV
Přijaté dotace od úřadu práce

7 154
3 302
-130
86
277
667
760
-644
95
69
105
1 168
1 399
625
3

Zisk

11
36
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SUMMARY

About Český Západ public benefit organisation

Český Západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded communities in the region of towns Toužim and Teplá in Western Bohemia.
Český Západ offers social services, educational programmes (including pre-school education), employment counselling, leisure 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 sewing workshop where its clients are employed.

Main goals and activities of Český Západ

• We provide social services according to Act no. 108/2006 Coll., which consist mainly in social  activation services for families with children and field social work.
• We support self-confidence of socially excluded people and we encourage them to discover
  their uniqueness, resourcefulness, and possible further growth.
• We organize educational and vocational programs, including individual tutoring of children and
  youths.
• We offer basic employment counselling to help the people succeed and get involved in the
  official labour market.
• We organize leisure time activities as a prevention of pathology but also for individual
  improvement and growth of each person – children, youths and whole families.
• We involve socially excluded people into solving problems of their community, mainly on the
  municipal level.
• We help to raise the standard of their living condition and social integration (housing, peaceful
  civic coexistence, etc.).
• We help to overcome communication barriers between our clients and the representatives
  of local public and other authorities.
More information: http://www.cesky-zapad.cz
         
http://www.eshop.cesky-zapad.cz/eshop/
         
http://www.facebook.com/Ceskyzapad/
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ČESKÝ ZÁPAD, o. p. s.

Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim
Karlovarský kraj
tel.: +420 353 391 132
gsm: +420 724 732 247 (ředitelka)
gsm: +420 725 050 342 (PR)
gsm: +420 607 405 433 (projekty, dary, fundrising)
gsm: +420 602 663 502 (šicí dílna, e-shop)
e-mail: info@cesky-zapad.cz
http://www.cesky-zapad.cz
http://eshop.cesky-zapad.cz/eshop/
http://www.facebook.com/Ceskyzapad
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