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

Výbor
V prosinci 2002 valná hromada zvolila nový výbor občanského sdružení Český západ ve
složení:
Mgr. Jana Kosová (předsedkyně výboru)
Ján Dunček (místopředseda výboru)
Dále v abecedním pořadí příjmení členové výboru:
P. Piotr Jańczak
Mgr. Jan Lego
Bc. Ladislav Lego
Ing. Václav Maršík
Bratr Samuel (Yves Lauras – představený Kláštera bratří trapistů v Novém Dvoře)

Dozorčí rada
V abecedním pořadí dle příjmení:
Bratr Augustin
Anna Dunčeková
Jiří Kovář
Helena Podlesny
Miloslava Zelenková

Veřejná sbírka
Občanské sdružení Český západ dostalo ke dni 5. 11. 2004 osvědčení z Krajského úřadu
Karlovy Vary ke konání veřejné sbírky na celém území ČR za účelem získání finančních prostředků na spolufinancování podpory integrace romské komunity v regionu Dobré Vody do
majoritní společnosti a na rekonstrukci budovy budoucího komunitního centra v obci Dobrá
Voda.
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 38, 364 01 Toužim
Číslo účtu: 0803288319/0800, 0804889319/0800 - veřejná sbírka
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Poslání občanského sdružení Český západ
Naším posláním je podporovat začleňování obyvatel sociálně vyloučené romské komunity
v obci Dobrá Voda a blízkého regionu do společnosti.
Členové občanského sdružení Český západ bytostně věří v krásu a důstojnost každého člověka. Tato skutečnost motivuje jejich účast na činnosti sdružení, které chce posilovat sebevědomí dobrovodských občanů a napomáhat jim v objevování jejich jedinečnosti, vlastních
zdrojů a možností pro další rozvoj.
Členové občanského sdružení jsou si též vědomi toho, že je důležitá nejen podpora jednotlivců, ale také celé komunity, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu.
S vědomím těchto hodnot se členové sdružení snaží poslání organizace naplňovat vytvářením podmínek pro:

osobní i profesní růst členů komunity zajišťováním vzdělávacích
a rekvalifikačních programů,
zvýšení zaměstnanosti vytvářením pracovních příležitostí,
případně zprostředkováním zaměstnání,
všeobecný rozvoj dětí a mládeže organizováním volnočasových aktivit,
individuálního doučování, prevenci patologických jevů,
osobní angažovanost obyvatel Dobré Vody při řešení problémů veřejného zájmu,
zejména na komunální úrovni,
zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.),
překonávání komunikačních bariér mezi příslušníky romského etnika a zástupci
veřejnoprávních institucí.
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Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,
dostáváte do rukou výroční zprávu občanského sdružení
Český západ, která Vám umožní nahlédnout nejen do života
našeho občanského sdružení během roku 2004, ale také do
života romské komunity v Dobré Vodě, bez níž by existence
Českého západu postrádala hlavní důvod svého bytí.
Čas nám tady plyne velmi rychle a život v dobrovodské komunitě je bohatý na nejrůznější události. Abychom na žádnou z nich nezapomněli a mohli Vám o nich vyprávět, pečlivě uchováváme zprávy o každé z nich v našem obrazovém
portfoliu. Dlouze jsem listovala v těchto deskách a s radostí
zjišťovala, že nebylo málo takových chvil, kdy děti nebo jejich rodiče mohli zažívat potěšení, že se jim něco krásného
podařilo, že se naučili něco nového, co přispělo k posílení
jejich sebedůvěry, co jim napomohlo k objevování vlastní hodnoty a vnitřní krásy. Nabízí se
přirovnat tyto události k malým barevným kamínkům, které se k sobě rozmanitě skládají,
aby vytvářely mozaiku, mozaiku skutečného - drsného a současně neuvěřitelně bohatého
života.
Rok 2004 byl v dobrovodské komunitě ve znamení vzdělávání a tvořivosti. Dvěma obyvatelům romské komunity se dostávalo individuálního vzdělávání v oblasti sociální práce, vedení
portfolia aj. Jeden z mužů úspěšně absolvoval autoškolu a získal řidičské oprávnění k řízení
osobního automobilu a traktoru. Ženám a dívkám jsme nabídli několik tvořivých dílen a mnohým zájemcům kurz základů práce s osobním počítačem. Proběhly také akce, při kterých
se musela domlouvat a spolupracovat téměř celá komunita. Dětské programy mají svoji
pravidelnost a dětem jsou známé nejen svým pojmenováním, například Školička, Rybičky,
klub na faře atd., ale i svými pravidly, která se děti učí se stále větším úspěchem respektovat. Podařilo se nám vytvořit šest pracovních míst a umožnit třem mužům odpracování
alternativního trestu.
Během celého roku jsme byli svědky osobnostního růstu mnohých našich romských přátel
z dobrovodské komunity, a to dospělých i dětí. Ženy i děti čerpaly inspiraci z tvořivých dílen
či programů v klubovně a nakonec začaly přicházet se svými vlastními nápady a dobrovolnou prací v občanském sdružení.
Romská komunita v obci Dobrá Voda nese rysy sociálního vyčlenění, což přináší tamním
obyvatelům mnohé komplikace a překážky v jejich každodenním životě. Členové občanského sdružení Český západ jsou přesvědčeni, že napomáhat k bourání těchto neviditelných,
zato však pevných zdí, mohou nejenom zevnitř, ale i zvenku, například informováním většinové společnosti o všech těch drobných, ale krásných událostech v dobrovodské komunitě.
V srpnu jsme například měli možnost si vyzkoušet si tuto snahu na semináři pro studenty
z Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde.
A nyní mi dovolte vyjádřit svůj velký dík všem našim romským přátelům v Dobré Vodě za jejich iniciativu, nadšenou spolupráci, ochotu pouštět se do nových věcí a stále plněji přebírat
zodpovědnost za život celé komunity. Dále děkuji Klášteru bratří trapistů - s nimiž „my dobrovodští“ sdílíme nejen kousek této země Českého západu, ale i vzájemné sympatie a respekt
k rozdílnému povolání každého z nás - za všemožnou podporu aktivit občanského sdružení.
Poděkování patří také všem dalším příznivcům občanského sdružení Český západ za jejich
pomoc a mnohá povzbuzení, našim dobrovolníkům za darovaný čas, nápady a ochotu, díky
kterým byla nabídka občanského sdružení směrem k dobrovodským obyvatelům rozmanitější. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat také celému pracovnímu týmu za každodenní
obětavou práci, otevřenost a snahu žít a dělat věci pravdivě, krásně a s radostí.
Jana Kosová
předsedkyně výboru
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Krátce o tom, jak vzniklo
občanské sdružení Český západ
Založení této nestátní neziskové organizace velmi
úzce souvisí se založením trapistického kláštera Matky Boží v Novém
Dvoře. Říkáte si, že jde
o souvislost neobvyklou?
Ne tak docela…
Bratři trapisté byli do
České republiky vysláni z Francie v roce
1998 s úmyslem založit
zde klášter. Při hledání
vhodného místa navštívili i tento kraj, a rozhodli
se v něm zůstat. Brzy
po zahájení stavby a rekonstrukčních prací se
seznámili se svými blízkými sousedy – obyvateli
Dobré Vody. Nemohli si
nevšimnout zdejší nezaměstnanosti a zároveň
téměř nemožnosti ve
stávajících podmínkách
si zaměstnání najít. A tak
se vedle stavby kláštera zrodil i nápad podpořit tuto romskou komunitu a pomoci jejím členům postavit se na vlastní nohy. V létě roku 2000 vznikl projekt pomoci romským občanům
v Dobré Vodě a blízkém okolí, který se ve své první fázi soustředil na vytváření pracovních
příležitostí.
S tím, jak narůstal počet zaměstnávaných mužů z Dobré Vody a stále se prohlubovalo poznávání romské komunity, zrodila se myšlenka založit občanské sdružení za účelem komplexní podpory dobrovodské komunity. Zakládajícími členy občanského sdružení Český západ byli Jan Lego, Karel Podsedník a Ján Dunček, jeden z obyvatelů Dobré Vody. Nově
vzniklé sdružení začalo vlastní činnost vyvíjet od 1. 1. 2002.
V průběhu tohoto roku se objevily další dvě oblasti, které se hlásily o pozornost členů sdružení působícího v romské komunitě - a to práce s dětmi a ženami. Ještě téhož roku přišly
do Dobré Vody „dvě Jany“, aby se práce na tomto poli ujaly: Jana Zirhutová, asistentka pro
práci s dětmi, a Jana Kosová, terénní sociální pracovnice, vyslaná občanským sdružením
Na počátku.
Během následujících dvou let se rozšířila činnost občanského sdružení Český západ o poskytování poradenství v sociálních otázkách, možnost výkonu alternativního trestu, zvyšování kvalifikace a vzdělání, pravidelné aktivity s dětmi a mládeží a tvořivé dílny pro ženy.
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Naše činnost v roce 2004
Aktivity a události, které se během loňského roku v dobrovodské komunitě odehrály, lze
pro větší přehlednost rozdělit podle toho, zda se v nich jednalo především o děti, nebo
o dospělé.
Pravidelné i příležitostné akce s dětmi a pro děti v sobě zahrnuje projekt „Dveře stále otevřené“. K jeho pravidelným „částem“ patří tzv. Školička, Vodní klubovna pro Žluté a Modré
rybičky, odpolední klub na faře v Toužimi, doučování a kroužek vaření a šití.
Školička

Školička v Dobré Vodě je důvěrně známá skupince dvou až pěti dětí, které buď nenavštěvují
mateřskou školu nebo ji navštěvují jen občas. Jejím cílem je připravit tyto děti na vstup do
MŠ nebo ZŠ, jinými slovy, napomoci tomu, aby přechod do těchto zařízení pro ně byl co
možná nejsnadnější a aby v novém prostředí školky či školy obstály.
Vést děti k soustředěné práci v tichu, dát jim možnost volby činnosti, vytvářet podmínky,
které jim umožní rozvíjet se podle jejich individuálních potřeb a vývojového stupně, dbát sice
laskavě, ale zároveň důsledně na dodržování stanovených pravidel, to jsou hlavní zásady,
ze kterých vychází způsob práce s dětmi ve Školičce – asistentka při ní uplatňuje metody
pedagogiky Marie Montessori. S dětmi se učí od pondělí do čtvrtka, vždy jeden a půl hodiny
dopoledne.
Vodní klubovna pro Žluté
a Modré rybičky
Vodní klubovna je určena mladším dětem
a nabízí jim různé volnočasové aktivity. Patří k nim tvořivé práce, hraní společenských
her, malování, nacvičování divadelního
představení, procházky v přírodě aj. Program vychází z předem připraveného tématického plánu, k jehož jednotlivým částem je
možné se vracet, rozvíjet je a prohlubovat.
Děti klubovnu navštěvují velmi rády a zároveň se učí trávit volný čas aktivním a tvůrčím
způsobem.
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Odpolední klub na faře v Toužimi

Čekat na autobus dvě hodiny, krátit si čas chozením po městě a obchodech, a to ještě pět
dní v týdnu, není nic příjemného. Starším dětem z Dobré Vody by nic jiného nezbývalo,
kdyby neměly možnost zajít na římsko-katolickou faru do Odpoledního klubu. Této nabídky
využívá kolem deseti dětí. Klub je nízkoprahové zařízení, které dětem umožňuje napsat si
domácí úkoly, poslechnout si oblíbenou hudbu, nebo pracovat či „hrát si“ na počítači. Děti tu
mají možnost i posvačit - jednoduchou svačinu si však musejí samy připravit.
Do klubu také dobrovolně dojíždějí dvě dívky z dobrovodské komunity a pro své mladší kamarády chystají různé výtvarné aktivity.

Některé z příležitostných akcí

Praktikanti a kluci při práci

Děti na brigádě

Prázdninové vaření v lese

Batikování

Výlet na Kozelku

Svatomartinská slavnost

Doučování
Doučování mladších dětí probíhá individuálně, pokud možno v tichosti a klidu, s pomůckami
vytvořenými podle principů pedagogiky Marie Montessori. Jeho cílem je podpořit děti na
prvním stupni ve zvládnutí školní docházky a motivovat je k tomu, aby se učily a učily se
rády. Díky otevřenosti a vstřícnosti vedení a pedagogických pracovníků ZŠ Toužim mohla
asistentka pro práci s dětmi vést doučování přímo v prostorách školy či školní družiny.
Kroužek vaření a šití
Vaření je mezi staršími dívkami i chlapci velmi oblíbené. Mají zde totiž příležitost uplatňovat
svoji tvořivost a zároveň získávat praktické zkušenosti nejen při samotné přípravě pokrmů,
ale i při plánování a domlouvání se, nakupování a stolování.
Dívky, které přivítaly možnost učit se šít na šicím stroji, brzy poznaly, že „něco si ušít“, není
jen tak - tento kroužek tedy nenabízel jen aktivní využití času a možnost se něco nového
naučit, ale také pocvičit se v trpělivosti a pečlivosti.
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Tolik tedy z „otevřených dveří“ programů pro děti. A nyní se pojďme podívat na to, jak je
organizováno zaměstnávání, vzdělávání, tvoření a komunitní práce v dospělé části dobrovodské komunity, jež jsou náplní projektů „Dále s odvahou řešit“ a „Na vlastní nohy“:
Zaměstnávání
Občanskému sdružení Český západ se
podařilo během roku 2004 vytvořit pracovní
místa pro čtyři muže a dvě ženy - ve většině případů ve spolupráci s Úřadem práce
Karlovy Vary.
Jednoho z mužů, který byl zaměstnán
v profesi lesní dělník, finančně podpořili
bratři trapisté v absolvování autoškoly. Tuto
dovednost mohl při své práci velmi často
využít, zejména při materiálním zajišťování
práce našich ostatních pracovníků (nákup
benzínu do motorové pily, opravy strojů
atd.). Zároveň evidoval práci těchto zaměstnanců a byl jakýmsi prostředníkem
mezi nimi a sdružením.
Jedné ze zaměstnaných žen, tzv. „paní
domu“, byla svěřena správa sídla občanského sdružení a okolí bytovky, v níž bezmála stočlenná romská komunita žije. Za
tento úkol převzala plnou zodpovědnost.
Dokonce i v případě nečekané návštěvy
v době nepřítomnosti pracovního týmu provedla hosty po domě, poskytla jim informace a s pohostinností Romům vlastní nabídla
i občerstvení.
Druhá žena tkala na ručním tkalcovském
stavu koberce a prováděla drobné opravy
oděvů.
Spolupráce s probační a mediační
službou ČR
Během roku 2004 umožnilo občanské sdružení Český západ realizaci alternativního výkonu
trestu třem mužům formou obecně prospěšných prací. Odpracovali celkem 327 hodin a to
především na kultivaci obce.
Poradenství v sociální a právní oblasti
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V případě, že se některý z dobrovodských obyvatel ocitne v situaci, kdy si s něčím „občanským“ neví rady, má možnost využít poradenské služby. Jedná se například o pomoc při
vyplňování formulářů, o pomoc při jednání s úřady, o některé právnické záležitosti, napsání
žádosti, telefonování na různé instituce atd. Při poskytování této služby se snažíme klienty
maximálně vybavit dovednostmi, které by jim umožnily, aby si po kratší či delší době uměli
své problémy řešit samostatně a bez závislosti na pomoci druhých. Tedy ne vyřídit problém
za klienta, ale doprovázet ho takovým způsobem, aby situaci zvládl v co nejvyšší míře sám
a také za řešení přebíral zodpovědnost.
Sociální pracovnice Jana Kosová spolupracuje s dobrovolníkem a členem výboru Janem
Legem, který poskytuje poradenství v právní oblasti.

Vzdělávání a tvořivé dílny
Do naší nabídky vzdělávání se řadí především kurz základů práce na osobním počítači, který
vedli „lektoři dobrovolníci“ a který měl velký ohlas. První kurz proběhl v dubnu a byl určen
pouze malému počtu účastníků. Někteří obyvatelé Dobré Vody však sami přišli s iniciativou,
že by se také rádi naučili pracovat na počítači, a tak se v září uskutečnil další kurz, kterého
se zúčastnilo celkem devět členů romské komunity. Možnost naučit se pracovat s počítačem (pro začátečníky i pokročilé) přišla ještě jednou v prosinci. Získané dovednosti mnozí
z účastníků využívají při psaní úředních dopisů a jedna z žen k písemnému zpracování reflexí
z tvořivých dílen, společných výletů a komunitních aktivit.
Obsahem několika tvořivých dílen pro ženy a dívky bylo tiskání na látky, barvení a batikování
triček a výroba adventních a dušičkových věnců. Cílem těchto dílen nebylo jen naučit se

určitou výtvarnou techniku, ale také rozvíjet
tvořivost a vzájemnou komunikaci, a v neposlední řadě prožít aktivně volný čas. Dílen
se účastnilo deset až patnáct žen, někdy se
připojili i muži. A co o dílnách říkají samotní
účastníci?
„Práce s konturou byla těžká, ale při větším počtu hrnků jsem získala velkou zručnost. Když jsem viděla svůj konečný výrobek, musela jsem se pochválit, už jen proto,
že mi nikdo nemusel pomáhat. Velice ráda
opět přijdu na další podobnou akci, protože mě tato práce velice zaujala. I když jsem
v pokročilém věku, ráda se přiučím. Atmosféra se mi líbila, byla tam spousta lidí a já si připa(paní Božena)
dala jako doma.“
„Jana Kosová nám podrobně vysvětlila celý postup malování, ale já jsem se rozhodla
začít malovat hned přímo s barvou. Každý z mých hrnků se liší. Předvedené vzory se mi
líbily, ale já miluji kvetoucí květiny, a tak jsem si zvolila tento oblíbený vzor. Má technika se
líbila i ostatním na kurzu. Atmosféra se mi líbila, ráda jsem ve větším kolektivu, více se bavím.
(paní Věra)
Práce to byla moc zajímavá…“
Adoptuj panenku, zachráníš dítě
Počátkem prosince se ženy a dívky z romské komunity připojily k projektu „Panenka“, který vyhlásila mezinárodní organizace Unicef s cílem získat finanční prostředky potřebné na
očkování dětí v rozvojových zemích. Iniciátorkou byla jedna z romských maminek a k ní se
přidalo ještě dalších třináct žen a dívek. S šitím ženám jezdila pravidelně pomáhat lektorka
z občanského sdružení Na počátku. Ani v tomto případě nešlo jen o to něco se naučit, ale
zároveň podpořit projev solidarity a vzájemné pomoci.
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Dáváme o sobě vědět

Šance pro celou komunitu
Jednalo se o akci „Šatník“ a „Výlet do ZOO“. Akce Šatník spočívala v tom, že si ženy v Dobré
Vodě mohly přijít vybrat z darovaných zásilek použitého oblečení pro děti i pro sebe, co se
jim líbilo a co potřebovaly; název druhé akce mluví sám za sebe: pořádal se výlet s dětmi do
plzeňské ZOO. Byl v tom ale malý háček! Podmínkou účasti bylo předchozí zapojení se do
úklidu obce. Romská maminka Anna o tom napsala:
„Konkrétní domluva proběhla tak, že se setkaly obě organizátorky jednotlivě s Janou Kosovou a zmapovaly části nutné k úklidu. Na úklid byl určen nejbližší víkend. Každý den se uklidil
některý z dojednaných úseků a nakonec bylo uklizeno vše. Městský úřad přidělil k úklidu
Dobré Vody dva kontejnery, ale ukázalo se, že nestačily. Dohoda mezi lidmi proběhla rychle,
ale někdo se nemohl do úklidu zapojit hned v pátek, tak jsme utvořily skupiny a přidělily jim
úsek potřebný k úklidu. Bohužel všichni obyvatelé se jarního úklidu nezúčastnili. Nikoho jsme
nenutily. Úklid se ale uskutečnil a hlavně dokončil.
Akce Šatník proběhla asi takto: Nejprve přišly maminky, které mají děti od 0 do 6 let a vybíraly si na ně oblečení. Posadily se a jedné řekly, ať ukazuje oblečky. Tak se rychle rozebrala
spousta oblečení a každý byl vesměs spokojen. (Šatníku se zúčastnily pouze ženy, muži
spolupracovali spíše při úklidu.) “

A to proto, že jsme přesvědčeni, že o dobrých a krásných věcech, i když se mohou
na první pohled zdát nepatrné, by se mělo
vědět. V Dobré Vodě není takových „věcí“
málo. Svědčí o tom např. články Návštěva
v ZOO (Toužimské listy 7/2004), Cesta za
pokladem (Toužimské listy 9/2004 a krátká
zpráva o víkendovém pobytu šesti dívek
z Dobré Vody v Nečtinech (Nečtinské noviny 4/2004).
Věříme, že takové informace napomáhají
k odstraňování předsudků a mohou čtenářům pomoci vidět romskou komunitu z jiného úhlu pohledu.
To bylo naším cílem mimo jiné také na semináři připraveném pro skupinu patnácti mladých
lidí, studentů různých středních a vysokých škol, kteří se účastnili v srpnu 2004 setkání pořádaného křesťanským sdružením mládeže Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Hradu
Nečtiny. Jeho účastníci měli příležitost mluvit o svých přímých zkušenostech s Romy nebo
o tom, co o Romech slyšeli, a pak tuto zkušenost konfrontovat s návštěvou obyvatel romské
komunity v Dobré Vodě, kde proběhlo mnoho společného přemýšlení a diskutování na toto
téma.
Český západ se také zúčastnil putovní výstavy posterů nestátních neziskových organizací
Karlovarského kraje.

Dle podobných pravidel probíhala také druhá akce – výlet do ZOO, kterou jsme mohli uskutečnit díky ochotě řidiče většího automobilu.
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Ti, kdo společně vytvářeli Český západ
v roce 2004
Členskou základnu občanského sdružení Český západ tvoří dvacet členů. Činnost sdružení
řídí sedmičlenný výbor zvolený 18.11. 2003 na dobu dvou let. Kontrolním orgánem je dozorčí
rada.
Pracovní tým:

Jana Kosová
Předsedkyně o.s. Český západ, terénní sociální pracovnice pro práci s komunitou. Iniciátorka tvořivých dílen pro ženy a dívky.

Jana Zirhutová
Asistentka pro práci s dětmi. Do června vedla Školičku, Rybičky a doučování mladších
dětí.

Lucie Sýkorová
Od září je v Českém západě asistentkou
pro práci s dětmi. Vede Školičku, doučování
mladších dětí a Rybičky.

Lenka Kuřátková
Asistentka pro práci s dětmi.
Vede odpolední klub pro starší děti.

Jak se pracovní tým radí,
vzdělává a spolupracuje?
Jana Zirhutová úspěšně zakončila roční kurz Výchova a vzdělávání dětí do devíti let metodou
Marie Montessori akreditovaný MŠMT. Lucie Sýkorová tento kurz naopak začala studovat.
Jana Kosová a Lenka Kuřátková absolvovaly vzdělávací cyklus pro zástupce NNO pořádaný
Krajským úřadem Karlovarského kraje ve spolupráci s Asociací manažerů absolventů.
Jednotlivé semináře byly zaměřeny na strategický plán, samofinancování, práci s dobrovolníky, řízení projektů, řízení lidských zdrojů. Jana Kosová pokračovala v psychoterapeutickém
výcviku Alberta Pessa, a poskytovala individuální celoroční konzultace Anně Dunčekové
v oblasti sociální práce. Lenka Kuřátková absolvovala vzdělávací semináře v rámci 23. celostátního setkání PAU. Celý pracovní tým se v listopadu zúčastnil dvoudenního semináře
Efektivní komunikace.
Tým se setkával na pravidelných pondělních poradách, které měly svůj pevný řád. Probíralo
se na nich, co koho potěšilo, co koho rozzlobilo, jak byly splněny konkrétní úkoly z minula,
co koho čekalo a co kdo od ostatních potřeboval. Dalším významným nástrojem pro dobrou
práci bylo doprovázení prostřednictvím supervize PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSc.

Dobrovolníci
Jsme velmi rádi, že dobrovolníci věnují o.s. Český západ svůj čas a dělí se o své síly a dary. Díky nim jsou
nabízené služby a programy pro dospělé i děti z dobrovodské komunity bohatší. Během roku 2004 jsme
spolupracovali se třinácti dobrovolníky, kteří věnovali
Českému západu 469,5 hodiny.
Uvádíme alespoň některé aktivity, které naše občanské sdružení realizovalo právě díky dobrovolníkům:

Právní poradna – dobrovodští obyvatelé se
mohli obracet na Jana Lega, studenta posledního
ročníku právnické fakulty, který jim poskytoval konzultace v právních záležitostech. (Pozn.: Jan Lego byl
jedním ze zakladatelů občanského sdružení Český
západ).

Kurz základů práce s počítačem – lektoři Karel Řezba a Libuška Kučerová nabídli a uskutečnili v průběhu roku tři čtyřhodinové kurzy
seznamující účastníky velmi praktickým způsobem s prací na PC.

Ján Dunček
Řídí práci skupiny mužů zaměstnaných v o.
s. Český západ, zodpovídá za technické
zázemí.

Anna Dunčeková
Asistentka pro práci s dobrovodskou komunitou a se staršími dětmi v odpoledním klubu.
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Kurz šití – pro ženy a dívky jistě zajímavá nabídka. Lektorka šití, Marie Šindelková, byla
vyslána občanským sdružením Na počátku. Tento kurz probíhal intenzivně dva týdny v prosinci a dobrovodské ženy a dívky při něm začaly šít panenky do projektu UNICEF „Adoptuj
panenku, zachráníš dítě“.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi
Klášter Matky Boží v Novém Dvoře
Bratři trapisté stáli u zrodu občanského sdružení Český západ a jeho činnost dále velkoryse podporují a umožňují například poskytováním prostor sídla sdružení a přilehlé zahrady,
finančními a materiálními dary, účastí ve výboru a modlitbou.
Úřad práce Karlovy Vary
Díky spolupráci s karlovarským Úřadem práce mohlo občanské sdružení vytvořit pracovní
příležitost pro tři muže a dvě ženy z romské komunity v Dobré Vodě.
Probační a mediační služba ČR, středisko Karlovy Vary
Jak bylo již uvedeno, v roce 2004 byl umožněn výkon trestu obecně prospěšných prací třem
mužům.
Občanské sdružení Na počátku
„Přijmout, milovat a nosit v srdci osoby, situace, události – být příbytkem pro druhé, aby našli
pravý domov – takové je od počátku povolání ženy.“
Tento citát, který byl uveden ve výroční zprávě občanského sdružení Na počátku za rok
2OO3, ilustruje jeho poslání přispět k ochraně a rozvoji lidského života. Vedle provozování
Domova pro dětský život pro těhotné ženy v tísni, se o to snaží vzděláváním a podporou
osobnostního růstu žen s důrazem na objevování jejich ženství, procitání v něm a posílení
mateřské identity.
V listopadu se pracovní tým Českého západu zúčastnil vzdělávacího semináře Efektivní komunikace, který organizovalo právě sdružení Na počátku. Také lektorky Marie Šindelková,
která dobrovolně vedla kurzy šití pro ženy a dívky v Dobré Vodě, a Libuše Kučerová, která
připravila a vedla tři kurzy základů práce na osobním počítači pro romské obyvatele v Dobré
Vodě, jsou obě jeho aktivními členkami.
V rámci dobrovolnictví darovali členové občanského sdružení Na počátku Českému západu
230 hodin. Sdružení Na počátku zapůjčilo Českému západu čtyři osobní počítače a poskytlo
vybavení do výtvarné a šicí dílny.

Přivítali jsme

Tvořivé aktivity pro starší děti v odpoledním klubu si připravovaly dvě dívky,
Irena (18 let) a Lenka (17 let), přímo z dobrovodské komunity pro své mladší spolužáky.
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Kluci dobrovolníci - vyráběli nástěnku

Během roku 2004 k nám do Dobré Vody zavítalo několik studentů na praxi.
Hned zkraje roku to byl Tomáš z V0ŠP ze sv. Jana pod Skalou. Při svém týdenním pobytu u
nás se účastnil dětských programů a praxí ho provázela Jana Zirhutová. Na konci týdne bylo
Tomášovým úkolem připravit a vést program pro určitou skupinu dětí.
Od 15. 3. – 7. 4. oživila život v Dobré Vodě přítomnost dvou studentů VOŠ Jabok – Honzy
a Roberta. Jejich cílem bylo poznávat život v komunitě, věnovat se práci se staršími dětmi,
převážně chlapcům, a realizovat s nimi některé návrhy, které vzešly z potřeb komunity (navzdory nepříznivému počasí se jim společně podařilo natřít houpací slony před panelovým
domem, srovnat terén před sídlem Českého západu, vybudovat zde dlouhý dřevěný stůl,
lavičky, ohniště a informativní nástěnku).
Další praktikantka Dorotea z Teologické fakulty v Českých Budějovicích nás navštívila v srpnu a také ona se zajímala především o programy pro děti.
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Zpráva o hospodaření v roce 2004

Poděkování našim dárcům
a spolupracovníkům

Výsledovka v tis. Kč k 31. 12. 2004
NÁKLADY
1939
Spotřeba materiálu
313
z toho materiál pro tkalcovnu
3
z toho prac. oděvy a pomůcky
3
z toho materiál pro práci s dětmi
83
z toho ostatní režijní materiál
99
z toho náhradní díly na auto
7
z toho křovinořez
18
z toho vybavení dílen a kanceláří
55
z toho PC a kanc. přístroje
45
Cestovné
34
Ostatní služby
345
z toho vzdělávací kurzy
23
z toho nájemné
80
z toho účetní a daňové poradenství
47
z toho telefony
33
z toho el. energie
13
z toho supervize
25
z toho tisk výroční zprávy
15
z toho opravy aut
22
z toho povinné ručení
19
z toho ostatní režijní náklady
68
Mzdové náklady
848
Zákonné soc. a zdr. pojištění
313
Ostatní daně a poplatky
15
z toho zákonné pojištění zam. na úraz
7
z toho poplatky bance
5
z toho ostatní poplatky
3
Oprávky k sam. mov. věcem
71
VÝNOSY
Tržby z prodeje výrobků a služeb
z toho tržby za tkalcovnu
z toho tržby za služby
Přijaté příspěvky
z toho dary - Kláštera trapistů
z toho dary - p. Běhal
z toho dary - HANTÁLY
z toho ostatní dary
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2161
442
19
423
633
595
20
10
8

Přijaté úroky
Dotace projektů
z toho grant 1 - Rada vlády
z toho grant 2 - MŠMT
z toho grant 3 - Karlovarský kraj
Přijaté dotace od úřadu práce
Ostatní výnosy

1
696
531
155
190
383
6

Zisk

222

Bratřím trapistům za velkorysou duchovní i materiální podporu a prostory sídla sdružení
Diecézní charitě Plzeň za příspěvek z výtěžku Tříkrálové sbírky
Dobrovolníkům za darovaný čas, tvořivost a úsilí ve všech jejich rozmanitých aktivitách
Farnímu úřadu Toužim za pronájem prostor, v nichž se uskutečňuje odpolední klub pro
starší děti
Firmě Autodoprava Běhal za finanční dar na zakoupení vánočních dárků pro děti
Firmě Bolid-M za bezplatně poskytnuté odborné poradenství a podporu programu zaměstnávání
Grafickému studiu Bílý slon za finanční dotaci při grafické úpravě výroční zprávy za rok
2003
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dveře stále otevřené“

Rozvaha v tis. Kč k 31. 12. 2004
AKTIVA
Hmotný investiční majetek
z toho nemovitosti
z toho samos. movité věci
Finanční prostředky
z toho peníze na pokladně
z toho peníze na bankovním účtu
Odběratelé
z toho krátkodobé pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně
z toho daň z mezd

806
440
158
282
255
0
255
97
97
8
6
6

PASIVA
Dodavatelé
z toho krátkodobé závazky
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr .poj.
Závazky k účastníkům sdružení
Oprávky k investičnímu majetku
z toho oprávky k samos. mov. věcem
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk běžného hosp. období

806
32
32
-1
55
22
2
71
371
403
222

MUDr. Jiřině Křížkové za darování šicího stroje a dalších pomůcek
Nadačnímu fondu Znovuzrození za finanční podporu všech aktivit Českého západu
Občanskému sdružení Na počátku za zapůjčení osobních počítačů, šicího stroje, darování pomůcek do tvořivé dílny a za dobrovolnické aktivity členů sdružení
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje za poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Dále s odvahou řešit“
Panu Jiřímu Tománkovi a manželům Jurčákovým za vánoční dárečky pro děti
Panu Milanu Dolečkovi za darované knížky pro děti
PhDr. Zuzaně Havrdové, CSc. za provázení prostřednictvím supervize
Pracovníkům Humanitárního skladu Plzeň za darované potraviny
Radě vlády, která prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytla dotaci na
realizaci projektu „Na vlastní nohy“
Úřadu práce Karlovy Vary a Pelhřimov za dotaci platů vybraných zaměstnanců Českého
západu
Všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili dílo občanského sdružení Český západ

