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O NÁS
Působíme v sociálně vyloučené převážně romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi, která čítá asi 85 obyvatel,
a v dalších třech lokalitách (Nová Farma, Služetín a Bezděkov) v Karlovarském kraji. Zde napomáháme
k tomu, aby obyvatelé těchto komunit měli život ve svých rukou a nebyli závislí na pomoci zvenčí. V lokalitách
Nová Farma, Služetín a Bezděkov nabízíme zvláště terénní sociální služby.
Vznik občanského sdružení Český západ iniciovali bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře v roce
2001, kteří si při stavbě svého kláštera všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě a několika mužům
nabídli pracovní uplatnění. Na základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ.

POSLÁNÍ
Naším posláním je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je podle členů
sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

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.
<Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich
jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.
<Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.
<Vytváříme pracovní příležitosti a pomáháme s uplatněním na pracovním trhu.
<Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.
<Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální
úrovni.
<Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).
<Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci
veřejnoprávních institucí.

SPRÁVNÍ RADA
Správní rada působila v roce 2009 v tomto složení:
Mgr. Jan Lego – předseda správní rady
Ján Dunček – místopředseda správní rady
Yves Lauras (bratr Samuel – představený Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře) – člen správní rady
Ing. Václav Maršík, PhD. – člen správní rady
Mgr. Ing. Lenka Kuřátková – členka správní rady
Mgr. Jana Kosová – výkonná ředitelka
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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí přátelé,
znovu po roce se Vám do rukou dostává zpráva o činnosti občanského
sdružení Český západ za rok 2009. Na následujících stránkách Vám dáváme
příležitost nahlédnout do života sdružení a Dobré Vody v uplynulém roce.
Seznámíme Vás s naší činností, konkrétními aktivitami i projekty, principy
a metodami naší práce. Provedeme Vás naší historií i dosavadními úspěchy
Českého západu, představíme Vám správní radu, pracovníky
a spolupracovníky, bez nichž by naše práce byla nemyslitelná.
V roce 2009 jsme se nadále zaměřovali na zvyšování zaměstnanosti v romské komunitě v Dobré Vodě.
Společně s místními obyvateli jsme zkrášlovali veřejná prostranství v obci v rámci projektu Společně v Dobré
Vodě a v této činnosti chceme pokračovat i nadále. 15. září jsme v Plzni otevřeli vlastní dobročinný obchod
BUŤI, jehož výtěžek přispívá k financování činnosti Českého západu. Zorganizovali jsme řadu akcí pro komunitu
v Dobré Vodě a do těchto akcí jsme zapojovali i další lidi z blízkého i vzdálenějšího okolí. V srpnu nás v Dobré
Vodě navštívil ministr pro lidská práva Michael Kocáb a členové Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského
kraje. Za naši práci jsme získali 1. prosince cenu Gypsy Spirit a poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové za vynikající realizaci projektu. Rok 2009 byl již osmým rokem našeho působení, ale přesto naše práce
nekončí. I na rok 2010 máme naplánováno řadu nových kurzů a aktivit, které i nadále budou přispívat
k naplňování našeho poslání. Čeká nás mnoho další práce na zkrášlování obce při společných veřejných
brigádách i mnohé další projekty.
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a pomoc. S podporou Vás, našich příznivců,
dobrovolníků, spolupracovníků, partnerů a dárců, chceme i nadále měnit k lepšímu
život v Dobré Vodě a okolí a budovat na Toužimsku a Tepelsku občanskou společnost.
Mgr. Jana Kosová – Výkonná ředitelka

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
<Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
<Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.
<Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili
svépomocí a měli tak život ve svých rukou.
<Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která
v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá
lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu
a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.
<Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se
z nápadů vytvářejí skutečné plány, které se realizují.
<Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto
zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od roku 2008 jsme držiteli značky
Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.
4

HISTORIE SDRUŽENÍ
Jak již bylo popsáno dříve, vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, kteří si při
stavbě kláštera všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě a několika mužům nabídli pracovní
uplatnění. Na základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ, které bratři
trapisté dodnes duchovně, materiálně, finančně i jinak podporují.
Český západ se z počátku zaměřoval jen na zaměstnávání členů romské komunity v Dobré Vodě a teprve
později začal nabízet i jiné aktivity zaměřené na ženy a děti. Jednalo se hlavně o volnočasové a vzdělávací
programy, jejichž nabídka se od té doby rok od roku stále rozšiřuje. Po příchodu Jany Kosové, pozdější výkonné
ředitelky sdružení, se v roce 2003 začala v aktivitách Českého západu uplatňovat metoda komunitní práce.
Ta místním Romům umožňuje, aby se učili problémy řešit svépomocí a postupně brali svůj život do vlastních
rukou.

2003
<Příchod Jany Kosové, pozdější výkonné ředitelky Českého západu (do března 2010).
<Vznik textilní dílny v sídle sdružení. Dílna zaměstnává romské ženy z Dobré Vody a okolí.
2005
<Vznik strategického plánu organizace, na jehož základě se každoročně sestavují plány konkrétních
aktivit Českého západu.
<Odkup panelového domu v Dobré Vodě (toho času v havarijním stavu) od města Toužim Českým
západem.
2006
<Vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu.
<Odstranění havarijního stavu panelového domu díky finančním prostředkům z Úřadu vlády ČR a ochotě
obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami
2007
<Vznik osadního výboru, který zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zasedání zastupitelstva Toužimi
<Zahájení terénní sociální pomoci ve dvou nových lokalitách – Nová Farma a Služetín u Teplé.
2008
<Získání prestižní značky Ethnic Friendly
zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky
odlišným obyvatelstvem.
<Zřízení keramické dílny a rozšíření programů
sdružení o kurzy keramiky.
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity
v Dobré Vodě ze 100 % v roce 2000 na 40 %
v roce 2008.
Návštěva ministra pro lidská práva
Michaela Kocába a členů Výboru pro
národnostní menšiny Karlovarského
kraje v Dobré Vodě.
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NAŠE DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě z téměř 100 % v roce 2000 na 35 %
v roce 2009.
<Snížení četnosti přeřazování dětí ze základní školy do základní školy praktické na polovinu.
<Úspěšná podpora středoškolského a mimoškolního vzdělávání, přijetí několika členů komunity ke studiu
na středních školách a učilištích.
<Prevence sociálně patologických jevů, která vede k snižování kriminality a omezení projevů záškoláctví,
šikany či drogové závislosti.
<Zastupování zájmů obyvatel v zastupitelstvu města Toužim Osadním výborem Dobré Vody, který vznikl
v roce 2007 a je složen z romských a ne-romských obyvatel obce.
<Odstranění havarijního stavu panelového domu v Dobré Vodě.
<Tvorba nových pracovních míst, rekvalifikace a zvyšování odbornosti klientů, větší úspěšnost klientů
na volném trhu práce.
<Zřízení a provozování Odpoledního klubu v Toužimi fungujícího na principech nízkoprahového zařízení.
Tento klub slouží jako prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů, nabízí tvůrčí prostor
pro volný čas dětí.
<Aktivní účast dospělých na tvořivých a vzdělávacích programech v Dobré Vodě.
<Organizování většiny společných akcí uvnitř komunity šestičlenným domovním výborem zvoleným ze
středu komunity a příprava výboru na samostatnou správu panelového domu, v němž komunita žije.
<Zařazení mezi nejúspěšnější organizace pracující s romskou menšinou, stabilita organizace, dlouholeté
zkušenosti.
<Zřízení textilní dílny v sídle sdružení, která má charakter chráněné dílny, neboť zaměstnává romské
ženy ze sociálně vyloučené komunity v Dobré Vodě.
<Otevření internetového obchodu, který nabízí výrobky textilní dílny Českého západu.
<Otevření vlastního dobročinného obchodu BUŤI v Plzni.
<Úprava řady veřejných míst v Dobré Vodě u Toužimi nejen v rámci projektu Společně v Dobré Vodě.
<Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, ceny Gypsy Spirit 2009, poděkování Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu v roce 2009.
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2009
Činnost Českého západu může být stručně popsána jako zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě
u Toužimi a okolí na Karlovarsku, kam patří vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity, sociální služby,
zapojování občanů do věcí veřejných, ale také provozování textilní dílny v Dobré Vodě. V roce 2009 jsme
uskutečňovali následující projekty, skrze které naplňujeme své poslání:

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách
Cílem těchto služeb je zlepšení života obyvatel Dobré Vody i dalších lokalit, kde Český západ působí. Jedná se
o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy, které zahrnují výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Na vlastní nohy
Cílem projektu je zplnomocnit členy sociálně vyloučené romské komunity v obci Dobrá Voda na Toužimsku,
tzn. aktivovat, vybavit schopností zorganizovat se, definovat hlavní problémy a udělat společné kroky k jejich
řešení.

Překonat hranice
Cílem projektu byla podpora mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně vyloučené romské komunity
v Dobré Vodě u Toužimi a doprovázení a podpora těchto dětí při studiu na základní a střední škole. Projekt se
menší částí zaměřoval i na rodiče těchto dětí.

Společně v Dobré Vodě
Cílem projektu bylo zvelebit tři veřejná místa v Dobré Vodě, která jsou rovnoměrně rozmístěná v celém
prostoru obce – prostranství před panelovým domem, místa u studny a u křížku. Jejich budoucí podobu si
společně naplánovali sami obyvatelé Dobré Vody podle svých představ a přání na dvou veřejných setkáních.
Své plány pak společně přeměňovali ve skutečnost na šesti brigádách, při kterých celkem odpracovali
2479 dobrovolných hodin. V obci se nově objevila dlažba,
trávníky a živé ploty před panelovým domem, v prostoru
u studny byl srovnán terén a u křížku byl postaven nový
bohatě vyřezávaný altán a kamenná zídka. V okolí obce
vznikla naučná stezka o ptácích.

Mít činnost ve svých rukou
Projekt měl za cíl vybudování vlastního dobročinného
obchodu v centru města Plzně, který by zajistil odbyt
ručních výrobků z naší textilní i plánované řemeslné
dílny, zvýšil příjmy organizace a pomohl našim klientům
získat pracovní návyky a zkušenosti i nalézt pracovní
uplatnění. Dobročinný obchod BUŤI byl otevřen 15. září
ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni. Více informací můžete
nalézt na internetových stránkách www.buti.cz.
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AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – Učíme se tvořit a být spolu
Věříme, že aktivní a tvořivé využívání volného času dětí a mládeže je důležitým předpokladem prevence
sociálně patologických jevů, jakými mohou být kriminalita, záškoláctví, šikana nebo drogová závislost.
Proto dětem i dospívajícím z Dobré Vody nabízíme pestrou nabídku volnočasových programů. Pomáháme
jim také v tom, aby byly schopné obstát při vstupu do základní školy, zvládat její nároky a pokračovat ve svém
vzdělávání i po ukončení základní školní docházky. Věříme, že mladým lidem pomáhá kvalitní vzdělání
v dospělosti obstát ve vlastním životě i v naší společnosti.

Školička – Objevujeme svět
Školička je určena nejmenším dětem z Dobré Vody, které nenavštěvují mateřskou školku v Toužimi nebo ji
navštěvují pouze nepravidelně. Čtyři dny v týdnu zde mají děti během devadesátiminutového programu
příležitost poznávat svět, získávat nové dovednosti, aby byly schopné obstát při vstupu do mateřské či
základní školy. Asistentka ve svém přístupu k dětem uplatňuje pedagogickou metodu Marie Montessori, která
dětem umožňuje rozvíjet se podle jejich individuálních potřeb a vývojového stupně. Pracovníci Českého západu
usilují o to, aby děti alespoň poslední rok před zahájením školní docházky navštěvovaly mateřskou školu
v Toužimi. V roce 2009 navštěvovalo školičku 9 dětí.

Individuální doučování – Vzdělávání, cesta k posilování sebedůvěry
a vykročení do světa
Individuální doučování dětí probíhá od pondělí do pátku v dětské klubovně v Dobré Vodě a jeho cílem je
pomáhat dětem zvládat nároky školy. Klubovna je vybavena řadou interaktivních pomůcek, aby si děti mohly
procvičovat některé učivo samostatně. Doučování je určeno hlavně dětem z prvního stupně ZŠ a vedou ho
asistentky ve spolupráci s pedagogy ZŠ. Doučování využívala v roce 2009 většina dětí pravidelně.

Doprovázení studentů na střední škole či odborném učilišti
Český západ se snaží podporovat rodiče i děti v tom, aby dál studovali, byli úspěšnější na trhu práce, a tím
pozitivně formovali své postoje ke vzdělávání. Koordinátorka vzdělávání pomáhá dětem při výběru vhodné
školy, zprostředkovává doučování a kontakt mezi školou a rodiči. Český západ se snaží vycházet vstříc
rodičům studujících dětí tím, že například zakoupí potřebné učebnice a ochranné pomůcky pro studium, které
následně studentům na dohodnutou dobu zapůjčí. V roce 2009 studovali na středních školách a učilištích
4 studenti z dobrovodské komunity.

Kurz anglického jazyka
Již třetím rokem mohly dobrovodské děti navštěvovat kurz angličtiny. Ten je jednou týdně zábavnou formou
seznamuje pomocí nejrůznějších her se základy tohoto cizího jazyka. Děti se učí počítat, rozumět pokynům,
rozlišovat jména barev, zvířat či věcí denní potřeby.

Modré, Žluté a Zelené rybky
Společné tvůrčí programy různých věkových skupin probíhají jednou týdně v dětské klubovně, kde se zhruba
na 90 minut scházejí Zelené rybky – děti první třídy, Modré rybky – děti 2. a 3. třídy a Žluté rybky – děti
4. a 5. třídy. Holky a kluci se v klubovně nebo venku věnují hrám, výtvarným a sportovním aktivitám, nebo se
společně vydávají do okolní přírody. Mají tak příležitost smysluplně trávit svůj volný čas, být spolu a získávat
důležité komunikační a sociální dovednosti.
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AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – Učíme se tvořit a být spolu
Odpolední klub v Toužimi
Odpolední klub v Toužimi sídlí již třetím rokem v prostorách města Toužim na náměstí Jiřího z Poděbrad 104.
Klub byl původně určen starším dětem z Dobré Vody, které již nemohou navštěvovat školní družinu a které po
vyučování čekají v Toužimi na jediný odpolední autobusový spoj domů. Od roku 2008 se klub postupně více
otevíral i dětem mimo Dobrou Vodu a dnes ho navštěvuje denně 8 až 15 dětí, z nichž zhruba polovinu tvoří
právě dobrovodské děti. Klub funguje na principu nízkoprahového centra, jež nabízí dětem smysluplné trávení
volného času. Mohou si zde napsat domácí úkoly, zapojit se do tvořivých aktivit připravovaných asistenty,
poslouchat hudbu, nebo využívat počítač. Mimo jiné se zde děti učí i základům hospodaření s penězi při
společném nakupování svačin.

Taneční kroužek
Kroužek funguje v Dobré Vodě od roku 2005 a vede jej Klára Berkyová, jedna z dobrovodských žen. Již třetím
rokem je kroužek otevřen i mladším dívkám a chlapcům z Dobré Vody, kteří trénují zvláště romské a hip-hopové
tance. V roce 2009 se kroužek prezentoval například na Jarních dnech otevřených dveří v Zahradě Teplá
a dalších akcích.

Keramický kroužek
Kroužek byl otevřen v září 2008 nejdříve jen pro děti z prvního stupně ZŠ. V roce 2009 se kroužek otevřel
i starším dětem, které si ho také rychle oblíbily. Kroužek se schází v odpoledních hodinách v keramické dílně
na kolečkách umístěné v maringotce vedle sídla sdružení. Pod vedením lektorky Kamily Součkové pracují děti
vždy zhruba hodinu – učí se vyrábět užitkovou keramiku, plastiku i různé dekorativní předměty. V předvánočním čase děti prezentovaly své výtvory na výstavě Chebský skřítek.

Další akce
Český západ nabízí dětem během roku i řadu dalších pravidelných nebo jednorázových aktivit. Jedná se
například o výlety do přírody, hraní fotbalu a florbalu, různé exkurze, představení filmového klubu v Dobré
Vodě, společné návštěvy kina, divadla, bazénu nebo plzeňské ZOO. Za zmínku stojí zvláště již tradiční oslava
konce školního roku se skauty nebo předvánoční
putování k živému Betlému.

Oslava konce školního roku se
skauty
Pestrou směs aktivit, která nadchla nejen děti, ale
i mnohé dospělé, si poslední červnový víkend připravili
pro obyvatele Dobré Vody skauti a skautky z Plzně.
Patnáct členů skautského oddílu Vločka si nachystalo
více než dvacet různých sportovních a tvořivých aktivit.
Nechyběly překážky na vysokých i nízkých lanech,
střílení z luku, skákání v obří síti, skládání velkého
puzzle, výroba korálkových šperků a mnoho dalšího.
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AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – Učíme se tvořit a být spolu
Mikuláš a putování k živému Betlému
Od začátku prosince žijí děti v Dobré Vodě jen a jen Mikulášem a Vánocemi. Nejinak tomu bylo i v roce 2009,
kdy na děti čekala tradiční mikulášská nadílka a předvánoční putování k živému Betlému. 22. prosince
odpoledne se děti nejdříve společně učily zpívat koledy, které pak u Betléma zazpívaly malému Ježíškovi, Panně
Marii a sv. Josefovi. Rodiče ozdobili vánoční stromeček, pod kterým děti našly vánoční nadílku. S přípravou
těchto dvou akcí nám jako každý rok i tentokrát pomáhali dobrovolníci.
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AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
Český západ nabízí více než čtyřiceti dospělým členům komunity v Dobré Vodě a dalším desítkám klientům
z lokalit Nová Farma, Služetín a Bezděkov pomoc v sociální oblasti či při hledání zaměstnání. Pořádá také různé
vzdělávací programy a organizuje mnohé zájmové aktivity s cílem zlepšit život obyvatel Dobré Vody a ostatních
lokalit skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku i v pohledu majoritní společnosti. Finanční
podporu pro realizaci těchto aktivit získal Český západ skrze projekty Poskytování sociálních služeb,
Na vlastní nohy a Společně v Dobré Vodě.

Sociální program
Sociální program občanského sdružení Český západ představuje poskytování dvou sociálních služeb dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách: terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Neodmyslitelnou součástí těchto služeb je bezplatné sociální poradenství. Již třetím rokem poskytuje sdružení
tyto služby kromě Dobré Vody také v lokalitách Nová Farma, Služetín u Teplé a Bezděkov.

Zaměstnávání
Český západ vytváří pro obyvatele Dobré Vody a okolí pracovní příležitosti, případně jim zprostředkovává
pracovní místa přímo na otevřeném trhu práce. V roce 2009 pracovalo přímo ve sdružení deset členů romské
komunity. Čtyři lidé pracovali na pozicích komunitní pracovnice, asistent a asistentka pro práci s dětmi
a vedoucí pracovní skupiny mužů přímo v pracovním týmu Českého západu. Šest dalších lidí pracovalo
v programu veřejně prospěšných prací, který probíhal ve spolupráci s Úřadem práce Karlovy Vary a Cheb.
Sdružení pomáhá při výběru krátkodobé práce do 150 hodin za rok, tzv. dohoda o provedení práce, které v roce
2009 využilo více než 50 % členů komunity. Jedná se o sběr kamenů, práci v lesních školkách, sběr brambor,
plnění obálek či vysekávání zatravněných ploch. Zaměstnanost v komunitě v Dobré Vodě vzrostla o dalších 5 %
oproti roku 2008, tzn. na 65 % v roce 2009. V roce 2002 byla v této komunitě téměř 100% nezaměstnanost.

Textilní dílna
V textilní dílně Českého západu umístěné přímo v sídle sdružení v Dobré Vodě pracovala v roce 2009 jedna
žena, která šila originální tašky, kapsáře, zástěry, ubrusy a prostírání. Další dvě ženy v dílně vypomáhaly
s potiskem , střiháním a žehlením. Většina výrobků z dílny se poté prodávala na řemeslných trzích,
prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.cesky-zapad.cz nebo v dobročinném obchodě BUŤI
v Plzni a v dalších kamenných obchodech.

Vzdělávání – Cesta k posilování sebedůvěry a vykročení do světa
V roce 2009 pořádalo sdružení celou řadu vzdělávacích programů, byly to například kurzy českého
a anglického jazyka, kurz právního povědomí, kurz jak si hledat práci, kurz obsluhy počítače, besedy s lékařkou,
jejichž cílem je zvyšovat informovanost o zdravotní péči, první pomoci a prevenci nemocí. I nadále Český západ
nabízel svým klientům právní a sociální poradenství a doprovázel dospělé studenty při studiu na středních
školách.

Zájmové aktivity
Český západ již několik let nabízí ženám i mužům z Dobré Vody a okolí pestrou škálu zájmových aktivit.
Zatímco ženy vítají zvláště pořádání tvořivých dílen, jejichž cílem je podpora tvořivosti a růst sebevědomí
v této oblasti, muži dávají přednost spíše sportovním aktivitám jako je fotbal či florbal na hřišti či v tělocvičně.
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KOMUNITNÍ AKTIVITY
Přebíráme zodpovědnost za náš život v komunitě a společnosti
Pracovníci Českého západu ve své práci uplatňují principy komunitní práce, jejíž cílem je navození trvalé
sociální změny. Tyto principy napomáhají obyvatelům Dobré Vody k tomu, aby se učili pracovat a usilovat
o něco společně, aby objevovali své vlastní zdroje a možnosti pro svůj další rozvoj. Komunitní práce jim zároveň
dává možnost zapojovat se do všech procesů rozhodování, které ovlivňují jejich život, a stávat se postupně
nezávislejšími na podpoře zvenčí a brát život do svých rukou.
Komunitní pracovník podporuje nápady členů komunity, pomáhá jim v procesu rozhodování vybírat nápady
k realizaci, stanovovat cíle, rozdělovat úkoly, hledat zdroje nejen uvnitř komunity, ale i vně. Zároveň pomáhá
zvažovat rizika celého podniku, motivuje členy komunity v průběhu realizace záměru a také pomáhá se zpětně
ohlédnout za společně vykonaným dílem, zhodnotit celý proces, aby se všichni s větší chutí a odvahou mohli
pustit do realizace dalších nápadů.
Aktivní účast členů komunity při realizaci svých nápadů – zkušenost s výsledkem takového úsilí proměňuje
nejen samotné aktéry uvnitř, ale přináší i trvalou změnu sociální, jejíž plody lze pozorovat zvenku. Z pasivních
členů komunity se totiž stávají aktivní, z ne-mocných lidí se stávají lidé mocní.
Předpokladem úspěchu komunitní práce je velký důraz na vzdělávání všech členů komunity – dětí, mládeže
i dospělých. Komunitní pracovník proto cíleně vytváří takové podmínky, které členům komunity umožňují
získávat vědomosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných starostí komunity. V Dobré Vodě tak například
každoročně probíhá mnoho kurzů, které přímo reagují na aktuální potřeby členů komunity; jsou to např. kurzy
práce s počítačem, kurzy českého a anglického jazyka, kurzy komunikace, kurzy pracovně-právních vztahů,
příprava k porodu a mateřství nebo besedy s lékařkou.
V roce 2009 se komunita podílela na opravách domu, ve kterém žije, a úpravách jeho okolí i veřejných
prostranství v Dobré Vodě. Podstatná část obyvatel se během roku účastnila pravidelných úklidů obce nebo se
zapojila do oslav Mezinárodního svátku sousedů a soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno v Dobré Vodě.
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KOMUNITNÍ AKTIVITY
Domovní výbor panelového domu
Šestičlenný domovní výbor fungující v panelovém domě v Dobré Vodě od poloviny roku 2005 se i nadále v roce
2009 scházel ke společné práci i vzdělávání. Zhruba jednou měsíčně si jeho členové spolu s komunitní
pracovnicí a zároveň výkonnou ředitelkou sdružení Mgr. Janou Kosovou cíleně osvojovali potřebné znalosti,
dovednosti a postoje nutné ke správě panelového domu a zvyšování kvality soužití v něm. Společně se
diskutovaly aktuální otázky spojené se správou domu, např. úklid společných prostor domu, opravy a stížnosti
nájemníků.

Osadní výbor Dobré Vody
Osadní výbor, který od června 2007 zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zastupitelstvu města Toužim,
v roce 2009 pokračoval ve své práci. Úspěšně jednal například o lepší obslužnosti obce veřejnou dopravou,
opravě komunikace před panelovým domem a dalších úpravách veřejných prostranství v Dobré Vodě.

Oslava svátku sousedů
Již potřetí se sešlo více než padesát obyvatel Dobré Vody, aby společně oslavili mezinárodní Svátek sousedů.
Přidali se tak k několika milionům lidí z celé Evropy, kteří se v květu setkávají se svými sousedy, aby se lépe
poznali, povídali si o místě, kde žijí a sdíleli nápady na jeho zlepšení. Tentokrát oslavu zpříjemnila soutěž pro
dva týmy a dobré jídlo. Pro děti byl připraven samostatný program plný her.

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno v Dobré Vodě
Na jaře 2009 začala opět po roce soutěž, jejímž cílem je každoročně podpora obyvatel Dobré Vody ve
zkrášlování místa, kde žijí. Soutěž je vždy otevřená všem, kteří si vyzdobí okna květinami. Do již 3. ročníku
soutěže se zapojila i tentokrát řada domácností, z kterých porota vybírala na začátku září vítěze.
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TEXTILNÍ A KERAMICKÁ DÍLNA ČESKÉHO ZÁPADU
Naše dílny zaměstnávají sociálně znevýhodněné občany, kteří v nich po náležité rekvalifikaci získali
plnohodnotné zaměstnání. Dílny nabízejí kvalitní a originální ručně vyráběné výrobky z přírodních materiálů
vhodné pro každodenní použití.
Naše výrobky můžete zakoupit v internetovém obchodu na adrese www.cesky-zapad.cz/obchudek.
Textilní dílna
V nabídce textilní dílny najdete nákupní a plážové tašky, kapsáře, kuchyňské zástěry a dětské zástěrky,
prostírání, pytlíky na pečivo. Šijeme také na zakázku dle Vašeho přání.
Keramická dílna
Dílna vyrábí užitkovou keramiku jako jsou misky a mísy, talíře, podnosy, čajítka, ale také dekorační předměty
jako svícny, různé ozdoby a dekorace.
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PRACOVNÍ TÝM
Mgr. Jana Kosová
Výkonná ředitelka

Klára Berkyová
Vedoucí tanečního kroužku,
asistentka pro práci s dětmi

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
Koordinátorka vzdělávání

Martin Marek
Fundraiser (do září 2009)

Anna Dunčeková
Komunitní a terénní sociální
pracovnice, vede tvořivé dílny

Mgr. Marie Kadlecová
Asistentka pro práci s dětmi,
vede Školičku

Lucie Psohlavcová
Asistentka pro práci s dětmi, vede
dětské volnočasové aktivity
a individuální doučování

Mgr. Kamila Součková
Lektorka keramického
kroužku

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

Iva Pšeničková, DiS.
Koordinátorka dobročinného
obchodu BUŤI (od srpna 2009)

Tomáš Kolena
Asistent pro práci s dětmi
v Odpoledním klubu, správce sídla
sdružení

Ing. Michaela Nováková
Koordinátorka fundraisingových
aktivit (říjen 2008 – červen 2009)

Mgr. Eva Haunerová
Pracovnice Public Relations
– tisková mluvčí, asistentka pro
práci s dětmi

Bc. Jana Hynková
Koordinátorka volnočasových
aktivit

Soňa Vašíčková
Koordinátorka zaměstnávání

Jasleen Mary Gnanamicheal
Dobrovolnice – asistentka pro
práci s dětmi, pracuje ve Školičce
a Odpoledním klubu

V současné době je v pracovním týmu pro přímou práci s cílovou skupinou jedna čtvrtina pracovníků z cílové
skupiny, tj. zástupců romské komunity v Dobré Vodě.
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VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PRACOVNÍHO TÝMU
Pracovníci Českého západu se setkávají každé pondělí na pracovních poradách, kde na základě strategického
a operačního plánu připravují další činnost sdružení a řeší aktuální problémy. Záležitosti, které vyžadují větší
časový prostor, řeší tým na intervizích. Pracovníci v přímé práci s klienty se pravidelně zúčastňují supervizí.
Český západ se snaží podporovat své pracovníky v tom, aby se dále vzdělávali v oboru, ve kterém působí.
Pracovníci se tudíž zúčastňují různých kurzů a seminářů, což jim pak umožňuje dále rozvíjet a zkvalitňovat
svou práci i činnost sdružení.

DOBROVOLNÍCI
V roce 2009 nám více než 120 dobrovolníků darovalo stovky hodin dobrovolné práce. Jednalo se hlavně
o volnočasové aktivity s dětmi, tvořivé dílny pro dospělé, vzdělávací aktivity nebo pomoc při zkrášlování
Dobré Vody. Mnozí dobrovolníci nám pomáhají i formou různých konzultací a administrativních prací. Všem
dobrovolníkům velice děkujeme za jejich ochotu i originální nápady.
V roce 2009 našimi dobrovolníky byli: Petr Blecha, Jan Eret, Ester Blasiusová, Dagmar Hutkayová, Jiří
Vašíček, Martin Kabátník, Simča a Zuzana Zárubová, Ilona Urbanová, Martin Satke, Lea Mária Vrzáčková,
Petr Vrzáček, Stanislava Kučálová, Petr Blasius, Vláďa Budil, Jasleen Mary Gnanamicheal, Ralf Ducamp,
Anetta Armaan Riglová, Míša Matějková, Slowík Josef, Miroslava a Iveta Schwarzová, Martin Hessler, Marie
Součková, Jana Přesličková, Vladimíra a Eliška Vacatová, Petra Vojtová, Kateřina Zídková, Pavla Soukupová,
David Doubek, Dana Bittnerová, Markéta Levínská, Roman Pekař, děti z keramického kroužku při MŠ Žlutice,
žáci ZŠ Šmeralova, Karlovy Vary pod vedením Moniky Kadlecové, studenti tř. 2AZT, SŠ Zdravotnická, Karlovy
Vary, studenti Gymnázia Mikulášské náměstí, Plzeň, studenti soukromého reálného gymnázia Přírodní škola,
Praha, obyvatelé Dobré Vody – účastníci veřejných brigád, dobrovolníci dobročinného obchodu BUŤI a další.

PROPAGACE SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Český západ pravidelně informuje veřejnost nejen o své činnosti, ale také o pozitivních
změnách, kterými prochází dobrovodská komunita. Tímto způsobem napomáháme k odbourávání předsudků
a negativních představ většinové společnosti nejen na Karlovarsku, ale i za hranicemi tohoto regionu.
Vydáváme pravidelně tiskové zprávy, píšeme články do
odborných časopisů a sborníků, zúčastňujeme se
různých seminářů, konferencí a besed s veřejností, kde
skrze prezentace naší činnosti informujeme zájemce
o metodách, principech a výsledcích naší práce.
V roce 2009 jsme vydali více než 50 tiskových zpráv
a oznámení, v novinách, časopisech a na zpravodajských portálech o naší práci vyšlo více než 100 článků.
O působení Českého západu v Dobré Vodě byla
natočena také řada rozhlasových a televizních
reportáží. Všechny tiskové zprávy, články i reportáže
můžete v našem archivu na internetové adrese
www.cesky-zapad.cz/media.
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM
< Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Mladá fronta
V ROCE 2009
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Evropská unie
Rada vlády ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Úřad práce Karlovy Vary
Bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře a Nadační fond
Znovuzrození
Biskupství plzeňské
Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS
Nadace České spořitelny a Nadace VIA
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Město Toužim
Osadní výbor Dobré Vody
Obecní úřad Nečtiny
Firma Bolid-M
Firma Zahrada Teplá
Firma Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Firma ETKA s.r.o.
Firma Plus Design & Marketing s.r.o.
Firma BEST, a.s.
Autosalon Porsche, Plzeň
Atelier Pelc
Cirkus Busch-Roland
Občanské sdružení Na počátku
Občanské sdružení Potichounku
Občanské sdružení Artists 4 Children
Sbor dobrovolných hasičů Nečtiny
MAS Vladař
Diecézní charita Plzeň
Sestry salesiánky z Plzně
Sestry z kongregace sv. Josefa z Chambéry
Bratři obláti (OMI – Obláti Marie Immaculate)
Klášter Premonstrátů Teplá
Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
Skautský oddíl Vločka z Plzně
Portál Pro Právo
Účastníci ekumenického setkání UNIT
Děti z nejdecké domácí školy
Skupina Sedm nedostatečných, Starý Plzenec
Architektka Alena Čechová
Studenti a pedagogové soukromého reálného gymnázia
Přírodní škola, Praha

<
<

<

<
<
<
<
<

DNES, Karlovarský deník, PRÁVO, Toužimské noviny,
Romea.cz, OSnoviny.cz, Regionplzen.cz, Adam.cz
a další média
Jiří Hanek, Barbora Špálová, Barbora Maxová,
Kateřina Kolovratová, Tomáš Pražák
Manželé Pavlasovi, manželé Civínovi, Jan Lego,
Miroslava Schwarzová, paní Černická, Adam
Hauner, Jiří Vašíček, Ralf Ducamp, Stanislav
Hubáček, Jan Uhlík, Jitka Vynšová, Tereza
Teuschlová, Jan Žák, František Brůna, Zdeněk
Maršálek, Josef Kříž, Anna Radová, Martin Sedloň,
Ladislav Lego, Roman Pekař
Přispěvatelé na dlažbu v Dobré Vodě: manželé Anna
a Ján Dunčekovi, manželé Gerlinde a Ladislav
Berkyovi, Marie Čejková, Jan Litomiský, Petr Vaněk,
Alena Hynková, Jan Franc, Ivo Paik, Marie Kosová,
Eva Haunerová, Jana Šustová, František Vodička,
Petr Vrzáček, Karel Ženíšek a další anonymní dárci
Členové Klubu přátel Českého západu
Přispěvatelé do veřejné tzv. Knoflíkové sbírky
Dárci našeho dobročinného obchodu BUŤI
Dobrovolníci Českého západu a BUŤI (viz str. 16)
Další

Děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili dílo občanského sdružení Český západ.
Naše činnost by nebyla možná bez trvalé podpory
všech našich příznivců z blízkého i vzdálenějšího
okolí.

SPOLUPRACUJEME
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

S klášterem v Novém Dvoře
S Krajským úřadem Karlovy Vary
S městy Toužim a Teplá
S Agenturou pro sociální začleňování v romských
lokalitách
S Úřadem práce Karlovy Vary
Se Základní školou a Základní školou praktickou
Toužim, SOU Toužim
S Lesní společností Teplá, a.s.
S Probační a mediační službou ČR, Karlovy Vary
S občanským sdružením Na počátku
S Biskupstvím plzeňským
S firmou Bolid-M
Se Zahradou Teplá
S MUDr. Ivou Weilguny
a řadou dalších
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Výsledovka – náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2009
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
z toho materiál pro šicí dílnu
z toho materiál na zaměstnávání (pro pracovníky
v rámci veřejně prospěšných prací)
z toho materiál pro práci s dětmi
z toho ostatní režijní materiál
z toho náhradní díly na auto
z toho vybavení dílen a kanceláří
z toho dlažba BEST
z toho PHM
Prodané zboží
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 tkalcovna
z toho tisk výroční zprávy, letáků, projektů
z toho opravy aut
z toho povinné ručení
z toho auditorské práce
z toho ostatní režijní náklady
Mzdové náklady
Zákonné soc . a zdr. pojištění
Ostatní daně a poplatky
z toho zákonné pojištění zam. na úraz
z toho poplatky bance
z toho ostatní poplatky
Přímá podpora
Ostatní daně a
poplatky; 60 tis .

6058
826
27
60
186
235
17
45
118
138
30
103
1104
23
117
96
128
63
5
49
15
29
25
579
3081
821
60
23
13
24
33

Přímá podpora; 33 tis.

NÁKLADY
Spotřeba materiálu;
826 tis.
Prodané zboží; 30 tis .

Zákonné soc. a zdr.
pojištění ; 821 tis .

Mzdové náklady;
3 081 tis .
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Cestovné; 103 tis.

Ostatní služby ;
1 104 tis.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Výsledovka – výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2009
VÝNOSY
Tržby z prodeje výrobků a služeb
z toho tržby za tkalcovnu
z toho tržby za služby
z toho prodej zboží - BUŤI
Přijaté příspěvky
z toho dary - Nadace Znovuzrození
převodeno do r. 2010 (fondy)
z toho členské příspěvky
z toho klub přátel ČZ
z toho ostatní dary
z toho ostatní příjmy (poj. plnění, spoluúčast)
Přijaté úroky
Dotace projektů
z toho Úřad vlády
z toho ČEZ
z toho MPSV
z toho Karlovarský kraj
z toho NROS - převod z 2008 (fondy)
z toho VIA
převedeno z r. 2008 (fondy)
převedeno do r. 2010 (fondy)
Přijaté dotace od úřadu práce
ZISK

6059
1026
70
747
209
682
650
-170
1
85
77
39
2
3769
300
400
2052
50
767
140
70
-10
580
1

ZISK
Zisk v naší organizaci vzniká
z fakturování za služby,
například vykonaná práce
v lese, prodejem z vlastních
výrobků ze šicí dílny a z tržeb
z dobročinného obchodu
BUŤI.

VÝNOSY
Přijaté dotace od
úřadu práce;
580 tis.

Dotace projektů;
3 769 tis.

Tržby z prodeje
výrobků a služeb;
1 026 tis .
Přijaté příspěvky;
682 tis.
Přijaté úroky; 2 tis.
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Rozvaha (v tis. Kč) k 31. 12. 2009
AKTIVA
Hmotný investiční majetek
z toho nemovitosti
z toho drobný hmotný majetek
z toho samostatné movité věci
z toho pořízení dlouhodob. investic
Finanční prostředky
z toho peníze na pokladně
z toho peníze na bankovním účtě
Odběratelé
z toho krátkodobé pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně
z toho daň z mezd
Poskytnuté provozní zálohy

2854
1747
54
164
282
1247
874
104
770
58
58
101
43
43
31

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 samost. mov. věcem
z toho oprávky k drobnému majetku
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk minulého období
Nerozdělený zisk běžného období
Fondy
z toho dlouhod. Investice
z toho nadace Znovuzrození
z toho nadace VIA
z toho dar
z toho dar - projekt. dokumentace

2854
88
88
6
208
60
0
235
71
164
403
126
1
1727
867
170
10
300
380

ETICKÝ KODEX FINANCOVÁNÍ
Jelikož jsme si vědomi možných rizik spojených se získáváním finančních a materiálních zdrojů pro činnost
Českého západu, zavazujeme se:
<vynaložit přijaté finanční a materiální prostředky pouze a co nejúčelněji k naplňování poslání a cílů
sdružení,
<nakládat se svěřenými prostředky transparentně, hospodárně a v souladu s českým právním řádem,
<pravidelně zveřejňovat výsledky hospodaření ve zprávách o činnosti a jejich obsah zveřejňovat na
webových stránkách,
<nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od
právnických osob, u kterých si je sdružení
vědomo, že jednají v rozporu s obecně přijatelnými
morálními hodnotami, porušují platné zákony,
anebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu
s posláním a cíli sdružení,
<nepřijímat finanční ani jakékoliv jiné dary od
fyzických osob, u kterých si je sdružení vědomo,
že pocházejí z protizákonné činnosti,
<nepřijímat finanční nebo jiné prostředky od
fyzických osob, které vykonávají činnosti, jež jsou
v rozporu s posláním a cíli sdružení.
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
<Podpořením veřejné sbírky Českého západu za účelem rekonstrukce komunitního centra
<Finančním příspěvkem na činnost Českého západu
<Materiálním darem – uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.
<Členstvím v Klubu přátel Českého západu
<Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
<Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi
<Nabídkou reklamního prostoru (v novinách, v časopisech, v rádiu apod.) či umístěním propagačního
banneru na Vašich internetových stránkách
<Zakoupením výrobků z obchůdku Českého západu na našich internetových stránkách
<Nabídkou možnosti prodeje našich výrobků na Vaší akci či Vašem obchodě
<Nákupem v BUŤI – Dobrém obchodě Českého západu ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni (www.buti.cz)
V případě, že máte chuť nám pomoci, prosím, kontaktujte nás. Vaší pomoci si velice vážíme.
Děkujeme.

STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL ČESKÉHO ZÁPADU
Český západ pro své příznivce připravil Klub přátel Českého západu. Členem klubu se může stát každý, komu
je blízká naše činnost.
Jaké jsou podmínky členství v Klubu přátel?
Členem klubu se může stát každý, kdo vyplní přihlášku (např. na našich internetových stránkách) a daruje nám
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,
<informační zpravodaj Zprávy z Českého západu,
<výroční zpráva,
<pozvánky na akce pořádané sdružením.
Jako bonus pro všechny individuální dárce – členy
Klubu přátel nabízíme slevu 10 % na veškeré výrobky
z naší textilní dílny. Firemní dárci se mohou těšit na
pozitivní prezentaci na našich webových stránkách
v sekci dárců a sponzorů.
Více informací získáte na našich internetových
stránkách v sekci Jak nám pomoci? Děkujeme.
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THE CIVIL ASSOCIATION ČESKÝ ZÁPAD
Helping Romani Community in Dobrá Voda u Toužimi and its
surroundings – education, employment, free time activities, social
services, involvement in public matters, community work, textile
and ceramic workshop.
The mission of Český západ
Our mission is to develop civil society in the area of Toužim. According to the members of our association,
civil society means such a society where social exclusion is curtailed, manifestations of xenophobia and
ethnic intolerance limited and in which citizens show interest in resolving public issues.

About Český západ
The civil association Český západ is active in the socially excluded, mainly Romani community in Dobrá Voda
u Toužimi in the Karlovy Vary region, where it helps the members of this community to take their life into their
own hands and not to depend on help from outside. Český západ strives not only to support individual
members of the community but also the local community as a whole. It is active not only in Dobrá Voda but
also in other localities – Nová Farma, Služetín and Bezděkov, where it offers in field social services.

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 programs.
<We support self-confidence of socially excluded inhabitants and we encourage them to discover their
uniqueness, resourcefulness and possible further growth.
<We organize educational and vocational programs, we offer individual education.
<We create work opportunities and we help people succeed on the labour market.
<We organize free time activities as a prevention of pathologic phenomena.
<We involve socially excluded inhabitants into
solving problems of community interest, mainly
on municipal level.
<We help to raise the standard of social culture
(housing, peaceful civic coexistence, etc.).
<We help to overcome communication barriers
between the inhabitants of the panel house
in Dobra Voda and the representatives of state
authorities.
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