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SÍDLO ORGANIZACE
Český západ o.s.
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
Karlovarský kraj
tel., fax: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247 (Soňa Vašíčková - výkonná ředitelka)
mobil: +420 602 663 513 (Eva Haunerová - mluvčí sdružení)
e-mail: info@cesky-zapad.cz
web: www.cesky-zapad.cz
IČO: 26550334, DIČ: CZ26550334

Sídlo Českého západu v Dobré Vodě

Bankovní spojení - číslo účtu: 0803288319/0800
Česká spořitelna a.s., pobočka Toužim, nám. J. z Poděbrad 101,
364 01 Toužim
Veřejná sbírka na rekonstrukci komunitního centra v Dobré
Vodě - číslo účtu: 810931309/0800 u České spořitelny a.s.
Občanské sdružení Český západ je nestátní neziskovou
organizací zaregistrovanou 17. 12. 2001 Ministerstvem vnitra
ČR pod č. j. VS/1-1/48876/01-R.
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Služetín

Nová Farma
Dobrá Voda

Lokality, ve kterých Český západ působil v roce 2010

SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí přátelé,
na následujících stránkách Vás zveme k seznámení se s historií, aktivitami
a hospodařením občanského sdružení Český západ a zároveň i k nahlédnutí
do života v Dobré Vodě u Toužimi a okolí v roce 2010. Představíme Vám pracovníky sdružení, správní radu, dárce, dobrovolníky i další spolupracovníky.
Rok 2010 byl pro nás rokem významných změn. Na jaře proběhla výměna ve
vedení organizace. Janu Kosovou, která vedla sdružení téměř od jeho počátku
a nyní se stala předsedkyní nové správní rady, nahradila Soňa Vašíčková, jež
do té doby pracovala v Českém západu na pozici koordinátorky zaměstnávání.
Její nová pozice nebyla jednoduchá, kromě běžných starostí výkonné ředitelky, jí (a nejen jí) přibylo mnoho práce s přípravou na inspekci kvality standardů sociálních služeb. Ta nakonec
dopadla dobře, ale znamenala začátek mnohých méně i více podstatných změn nejen v poskytování služeb
a nabídce ostatních aktivit, ale i fungování samotného sdružení. V roce 2010 Český západ významně
prohloubil spolupráci s městy Toužim a Teplá a dalšími subjekty v rámci Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách. Aktivity Českého západu i nadále zahrnovaly řadu programů pro děti, mládež i dospělé,
pokračovaly i aktivity s celou komunitou, které například zahrnovaly společnou práci na zkrášlování Dobré
Vody, oslavu Dne Romů a Svátku sousedů, soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno či Olympijský den.
Rok velkých změn skončil a začal rok 2011, který přinese zas nové změny, nové výzvy, např. rozšíření a přestěhování naší textilní a keramické dílny do nových prostor, pořádání tanečního festivalu v Teplé a benefičního
plesu pro BUŤI, rozšíření terénních programů do nových lokalit na Toužimsku a Tepelsku, další cyklus
veřejných brigád v Dobré Vodě, nové projekty i aktivity. Držte nám palce a zůstaňte, prosím, s námi!
Na závěr bychom rádi poděkovali Vám všem, našim příznivcům, podporovatelům, dárcům, spolupracovníkům,
dobrovolníkům a dalším, kteří nám umožňujete dělat naší práci – budovat na Toužimsku a Tepelsku občanskou
společnost a podporovat sociálně vyloučené obyvatele, aby měli život čím dál tím víc ve svých rukou.
Soňa Vašíčková
Výkonná ředitelka
Bratr Samuel, převor kláštera trapistů v Novém Dvoře,
na setkání s lidmi v Dobré Vodě

SPRÁVNÍ RADA
Složení správní rady od 18. 3. 2010:
Mgr. Jana Kosová - předsedkyně správní rady
Ján Dunček - místopředseda správní rady
bratr Samuel (Yves Lauras), převor kláštera trapistů v Novém
Dvoře - člen správní rady
Mgr. Ing. Lenka Kuřátková - členka správní rady
Mgr. Jan Lego - člen správní rady
Bc. Ladislav Lego - člen správní rady
Ing. Václav Maršík - člen správní rady

PATRONI SDRUŽENÍ
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., vedoucí katedry řízení
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS
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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
lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde
napomáháme k tomu, aby obyvatelé těchto komunit brali
postupně život do svých rukou a nebyli závislí na pomoci zvenčí.
V lokalitách Nová Farma a Služetín (plánujeme rozšíření do
nových lokalit) nabízíme zvláště terénní sociální programy. Vznik
občanského sdružení Český západ iniciovali bratři trapisté
z kláštera v Novém Dvoře v roce 2001.

POSLÁNÍ

Stavění plůtků před panelovým domem v Dobré Vodě

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

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 sociálně 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.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
<Členové občanského sdružení respektují křesťanské hodnoty, které stály na počátku vzniku sdružení,
a věří v krásu a důstojnost každého člověka.
<Jsme si vědomi, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která
v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme našim klientům
umožnit, aby si problémy řešili svépomocí.
<Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti
a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj
potenciál ve společnosti. Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele
ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytvářejí skutečné plány, které se poté realizují.
<Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem. Jsme držiteli značky Ethnic
Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.
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HISTORIE SDRUŽENÍ
Vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém
Dvoře, kteří několika mužům z Dobré Vody nabídli pracovní
uplatnění při výstavbě kláštera. Na základě této spolupráce
vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ, které
bratři trapisté dodnes duchovně, materiálně i finančně podporují.
Český západ se z počátku 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 rok
od roku rozšiřuje. Po příchodu Jany Kosové, pozdější výkonné
ředitelky sdružení (do března 2010), se v roce 2003 začala
Klášter trapistů v Novém Dvoře
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. Následuje stručný přehled historie sdružení:
Rok 2001
<Vznik občanského sdružení Český západ 17. prosince 2001.
Rok 2002
<Český západ začíná nabízet aktivity v převážně romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.
Rok 2003
<V aktivitách sdružení se začíná uplatňovat metoda komunitní práce.
<Vznik textilní dílny v sídle sdružení zaměstnávající romské ženy z Dobré Vody a okolí.
<Vznik Odpoledního klubu v Toužimi, kde mohou děti po skončení výuky smysluplně trávit volný čas.
Rok 2005
<Vznik prvního strategického plánu organizace, na jehož základě se od té doby každoročně sestavují
plány aktivit Českého západu.
<Odkup panelového domu v Dobré Vodě, kde bydlí naši klienti, od města Toužim Českým západem. Dům
byl toho času v havarijním stavu.
Rok 2006
<Významné rozšíření organizace na základě projektu Rozvoj Českého západu.
<Vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu, jehož členové postupně získávají znalosti
a dovednosti potřebné ke společné správě domu.
<Odstraňování havarijního stavu panelového domu (až do roku 2007) díky finančním prostředkům
z Úřadu vlády ČR a ochotě obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami.
<Zahájení projektu „Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“ v rámci grantového schématu
„Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ Společného regionálního operačního programu
(SROP). Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2008.
Rok 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 na Tepelsku.
<Získání pronájmu nových prostor pro Odpolední klub od města Toužim na nám. J. z Poděbrad v Toužimi.
<Natáčení dvacetiminutového dokumentu České televize a režisérky Aleny Hynkové „Český západ:
Romové a trapisti“ v Dobré Vodě (odvysíláno v únoru 2008).
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Rok 2008
<Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení
s etnicky odlišným obyvatelstvem.
<Český západ se 1. prosince stává členem Evropské sítě nevládních organizací
bojujících proti diskriminaci, xenofobii a antisemitismu (ENAR – European Network
Against Racism).
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě. V komunitě pracuje
v hlavní sezóně 60 % obyvatel, v roce 2000 byla nezaměstnanost téměř 100 %.
<Zřízení keramické dílny a rozšíření programů sdružení o kurzy keramiky.
<Vznik Klubu přátel Českého západu pro příznivce sdružení, kteří finančně podporují
jeho činnost.
Rok 2009
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě. V komunitě pracuje
v hlavní sezóně 60 % obyvatel, v roce 2000 byla nezaměstnanost téměř 100 %.
<Otevření dobročinného obchodu BUŤI ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni.
<Získání prestižní ceny Gipsy Spirit v kategorii neziskových organizací.
<Získání poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za vynikající
realizaci projektu „Keramická dílna v Dobré Vodě, terapie a sociální integrace“.
<Návštěva ministra Michala Kocába a Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje v Dobré Vodě.
<Zahájení pravidelných dobrovolných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci v rámci
projektu „Společně v Dobré Vodě“. Celkem odpracováno 2 479 hodin na šesti brigádách. Je vybudován
například dřevěný altán pro odpočinek místních i návštěvníků Dobré Vody.
<Spolupráce se 120 dobrovolníky, kteří pro nás odpracovali stovky hodin.
<Český západ pomohl pěti dospělým z Dobré Vody k doplnění základního vzdělání, vznikl tak koncept,
který pomáhá k lepšímu uplatnění klientů na trhu práce.
Rok 2010
<Novou výkonnou ředitelkou sdružení se po Janě Kosové stává 18. března Soňa Vašíčková.
<Český západ začíná v rámci lokality Toužim – Teplá spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách.
<Pokračování v projektu „Společně v Dobré Vodě“, v rámci něhož je uskutečněno dalších pět veřejných
brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci. Je vybudován například dřevěný rumpál
nad obecní studnou.
<Inspekce standardů kvality sociálních služeb.
<Natáčení více než dvacetiminutového dokumentu České televize a režisérky Aleny Hynkové „Český
západ“ v Dobré Vodě (odvysíláno v prosinci 2010).
<Během roku navštívili Český západ hejtman kraje pan Josef Novotný, plzeňský biskup Mons. František
Radkovský, patron Českého západu, a česká socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
<Český západ získal zdarma možnost propagace své činnosti a výrobků na internetu v systému Google
AdWords poté, co se dostal do finální desítky neziskových organizací ČR v programu Google Grants.
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Rok 2011
<Konání benefičního plesu ve znamení kostýmů a masek pro náš dobročinný obchod BUŤI v Plzni.
<Otevření nových a rozšířených prostor textilní a keramické dílny v Dobré Vodě (objekt bývalé Hájenky).
<Pořádání 3. ročníku festivalu romských tanečních souborů „Teplá tančí“ v městě Teplá.
<Rozšíření terénních programů do nových lokalit na Toužimsku a Tepelsku.
<Zahájení již 3. ročníku veřejných brigád v rámci projektu „Společně v Dobré Vodě“.

PROJEKTY SDRUŽENÍ V ROCE 2010
Naplňujeme své poslání skrze různé projekty, v roce 2010 to byly:

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 dvě sociální
služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
a terénní programy (TP). SAS zahrnují výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňoÚprava okollí nově vybudovaného rumpálu v Dobré Vodě
vání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (doprovázení na úřady, řešení dluhových situací, vyplňování
formulářů). TP jsou zaměřeny na 65 dospělých osob z obcí Dobrá Voda, Nová
Farma a Služetín, které představují sociálně vyloučené lokality, kde lidé mají
omezený přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a zdravotní
péči. Sociální služby byly podpořeny MPSV ČR a Karlovarským krajem.

Společně v Dobré Vodě / Na vlastní nohy
Již druhým rokem probíhaly v Dobré Vodě veřejné brigády, jejichž
cílem je zkrášlení veřejných prostranství v obci. Jejich budoucí
podobu si společně naplánovali místní obyvatelé v roce 2008.
V roce 2010 brigádníci – místní, chalupáři i dobrovolníci – odpracovali více než 1600 hodin. Společnými silami postavili dřevěný
rumpál nad obecní studnou a upravili její okolí, opravili schody
u panelového domu, vyrobili plůtky chránící nové trávníky a keře,
za panelovým domem odklidili nepořádek a na mnoha místech
srovnali terén. V blízkosti Dobré Vody obnovili studánku a umístili
k ní lavičku podobně jako na několika dalších místech v obci.
Dobrovodští také pečovali v obci o pořádek, vysekávali trávu
a starali se o zeleň a naučnou stezku o ptácích, která vznikla
v předchozím roce. Projekt podpory komunitního života a zlepšování míst v Dobré Vodě (Na vlastní
nohy) byl realizován za finanční
podpory Úřadu vlády ČR. Projekt
„Společně v Dobré
Vodě s Výborem
dobré vůle“ byl
realizován z prostředků Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Slavnostní otevření nově upravených míst v Dobré Vodě

Natírání stavebního dřeva při veřejné brigádě v Dobré Vodě

Rumpál postavený v rámci projektu Společně v Dobré Vodě
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Mít život ve svých rukou – metodika komunitní práce
Projekt si kladl za cíl vytvoření elektronické metodické příručky a DVD s dokumentárním filmem o komunitní
práci, které natáčel Martin J. Rýznar. Komunitní práce se z praxe Českého západu a o.p.s. Cheiron T osvědčuje
jako jeden z účinných způsobů práce v sociálně vyloučených lokalitách. Mgr. Jana Kosová na metodice
pracovala ve spolupráci s o.p.s. Cheiron T z Tábora a vedoucí katedry supervize a managementu FHS UK
PhDr. Zuzanou Havrdovou, Csc. Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Můžeme i tančit
V rámci projektu byly pro děti z Dobré Vody připraveny tyto
aktivity: Odpolední klub v Toužimi, taneční a keramický kroužek,
fotbal, výlety, návštěvy divadla a bazénu, taneční festival v Teplé
(v roce 2011). Aktivity byly financovány ze sbírkového projektu
Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí za účelem podpory
znevýhodněných a ohrožených dětí žijících v ČR.

Pojďme třeba na výlet
Cílem tohoto projektu byla prevence kriminality skrze volnočasové
aktivity pro děti z Dobré Vody. Tyto aktivity zahrnovaly tvořivé
a sportovní programy, výlety do přírody i za kulturou. Projekt byl
podpořen Karlovarským krajem.

Vystoupení dívek na tanečním festivalu Teplá tančí

Podpora fundraisingových aktivit
Skrze tento projekt jsme získali dobíjecí kupony pro služební telefony některých zaměstnanců. Telefony jsou
nezbytné pro organizaci většiny našich aktivit. Projekt byl podpořen Fondem T-mobile – dobíjecí kupony.

TEXTILNÍ A KERAMICKÁ DÍLNA ČESKÉHO ZÁPADU
Naše dílny zaměstnávají sociálně znevýhodněné občany z Dobré Vody či dalších míst v okolí, kteří si obtížně
hledají práci, například z důvodu nízké kvalifikace či dlouhodobé nezaměstnanosti. Dílny vyrábějí originální
a kvalitní ručně vyráběné výrobky z přírodních materiálů vhodné pro každodenní použití. V roce 2010 v textilní
dílně šily dvě ženy, další dvě zde vypomáhaly s potiskem, stříháním a přípravou výrobků na prodej.
V nabídce textilní dílny najdete tašky, kapsáře, kuchyňské a dětské zástěry, chňapky, prostírání, pytlíky na
pečivo a bylinky. Šijeme také další výrobky na zakázku dle Vašeho přání. Během léta textilní dílna šila tři velké
zakázky pro významné zákazníky. Společnost Mafra a.s. si nechala ušít zástěry do soutěže magazínu Ona
DNES, Univerzita Karlova zas látkové tašky pro účastníky konference Prague Stochastics a BioFarma Belina
(z blízkého Nežichova) si rovněž nechala ušít tašky s logem společnosti. V keramické dílně vyráběla v roce
2010 dekorační a užitkovou keramiku na prodej (misky a mísy, talíře, podnosy, čajítka, dekorační předměty,
svícny a ozdoby) jedna žena a několik dobrovolníků.
Naše výrobky můžete zakoupit v obchodě na našich internetových stránkách
www.cesky-zapad.cz nebo v našem dobročinném obchodě BUŤI
ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni – www.buti.cz, info@buti.cz, tel.: 602 663 578.
V obchůdku BUŤI najdete i řadu darovaného zboží – knihy, oděvy, šperky apod.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Cílem těchto aktivit je podpořit děti, aby úspěšně zvládaly vstup do MŠ a ZŠ a poté pokračovaly v dalším
studiu, a rodiče, aby dokázali tímto procesem své děti úspěšně provést.
Dětem i dospívajícím z Dobré Vody nabízíme různé vzdělávací a volnočasové programy. Věříme, že aktivní
a tvořivé využívání volného času, je důležitým předpokladem prevence sociálně patologických jevů, jakými
mohou být kriminalita, záškoláctví, šikana nebo drogová
závislost. Skrze nabízené aktivity chceme děti podpořit v tom,
aby v dospělosti dokázaly obstát ve vlastním životě i společnosti.
Hlavní aktivity SAS reagují na individuální potřeby celé rodiny
nebo jednotlivých členů. Cílem služby je v intenzivní spolupráci
s rodinou objevit její slabá místa, která jsou příčinou sociálního
vyloučení. Pracovník vede (podporuje, doprovází) rodinu při
hledání cesty k normálnímu životu.

Školička

V dobrovodské Školičce se děti učí tvořivosti

Školička je určena nejmenším dětem z Dobré Vody, které nenavštěvují mateřskou školku nebo ji navštěvují pouze nepravidelně.
Čtyři dny v týdnu zde mají děti od 2 let věku příležitost během
devadesátiminutového programu poznávat svět a získávat nové
dovednosti nutné při vstupu do mateřské či základní školy.
Asistentka ve svém přístupu k dětem uplatňuje prvky pedagogiky
M. Montessori, která jim umožňuje rozvíjet se podle individuálních
potřeb a vývojového stupně. Naší snahou je, aby děti alespoň
poslední rok před zahájením školní docházky, navštěvovaly
mateřskou školu v Toužimi.

Individuální doučování žáků a doprovázení
studentů

Individuální doučování dětem pomáhá zvládat školní učivo

Individuální doučování probíhá od pondělí do pátku v dětské
klubovně v Dobré Vodě a jeho cílem je pomáhat dětem zvládat
nároky školy. Děti mají k dispozici řadu interaktivních pomůcek
vhodných k samostatnému procvičování učiva či práci s asistenkou, která doučování vede ve spolupráci s pedagogy ZŠ.
Doprovázení studentů na střední škole či odborném učilišti
má podpořit studenty v tom, aby dále studovali a později mohli
být úspěšnější na trhu práce. Český západ pomáhá s výběrem
vhodné školy, zprostředkovává doučování a kontakt mezi školou
a rodiči, půjčuje potřebné učebnice a ochranné pomůcky.

Rybky
Společné tvůrčí programy různých věkových skupin dětí probíhají
jednou týdně v klubovně či venku. Holky a kluci se 90 minut
věnují hrám, výtvarným a sportovním aktivitám, chodí na výlety
do okolí. Skrze tyto programy smysluplně tráví volný čas, učí se
být spolu a získávat důležité komunikační a sociální dovednosti.
Příprava na Velikonoce
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Odpolední klub v Toužimi
Klub sídlí v prostorách města Toužim na nám. J. z Poděbrad 104 a je určen starším dětem z Dobré Vody, které
již nemohou navštěvovat školní družinu a které po vyučování čekají na odpolední autobusový spoj domů. Klub
mohou využívat i další spolužáci dětí, kteří nejsou z Dobré Vody. Denně ho navštěvuje 8 až 15 dětí. Klub
funguje na principu nízkoprahového centra – holky i kluci si tu píší domácí úkoly, zapojují se do tvořivých
aktivit připravovaných asistenty, poslouchají hudbu, hrají hry, odpočívají.

Fakultativní programy v rámci
sociálně aktivizačních služeb
Fakultativní aktivity doplňují sociální službu a nabízí smysluplné
a tvořivé využití volného času dětem i rodičům.

Taneční kroužek
Kroužek funguje v Dobré Vodě od roku 2005 a vede jej Klára
Berkyová, jedna z dobrovodských žen. Navštěvuje jej asi 12 dětí
a dospívajících, kteří trénují romské, hip-hopové nebo latinskoamerické tance. V roce 2010 se kroužek prezentoval na různých
akcích, z nichž nejvýznamnější byl náš festival Teplá tančí nebo
červnový den Meliny Mercouri v Plzni.

Při keramickém kroužku vzniká řada originálních výtvorů

Keramický kroužek
Kroužek byl otevřen v září 2008 pro děti z 1. i 2. stupně ZŠ.
Probíhá v odpoledních hodinách v keramické dílně na kolečkách
umístěné v maringotce vedle sídla sdružení (v roce 2011 se dílna
přestěhuje do nových prostor). Děti se v kroužku učí vyrábět
užitkovou keramiku, plastiky a různé dekorativní předměty.

Hudební odpoledne Potichounku
Děti se spolu s lektory z občanského sdružení Potichounku
scházejí jednou za 1–2 měsíce, aby společně poznávali kouzlo
hudby skrze nejrůznější hudební nástroje a hry.

Fotbal a florbal

Rozesmáté děti při hudebním odpoledne Potichounku

Kluci dojíždějí jednou týdně do Toužimi, aby si společně zahráli
fotbal v tamní tělocvičně či na hřišti.

Další akce
Dětem i dospívajícím během roku nabízíme i řadu dalších
nepravidelných a jednorázových aktivit. Na jejich přípravě se
podílejí nejen pracovníci sdružení, rodiče dětí a naši dobrovolníci.
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<výlety do přírody, ZOO, bazénu nebo na farmu,
<návštěvy kina a divadla, exkurze, dívčí klub,
<oslava dne dětí, konce školního roku a školních
výsledků, zahájení školního roku s plzeňskými skauty,
<oslava Velikonoc a Mikuláše.
Děti při soutěžích, které pro ně připravili plzeňští skauti

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
Český západ nabízí více než čtyřiceti dospělým členům komunity v Dobré Vodě a dalším klientům z lokalit Nová
Farma a Služetín 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.

Sociální program
Český západ poskytuje dvě sociální služby 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 čtvrtým rokem
poskytuje sdružení terénní programy kromě Dobré Vody také ve
výše zmíněných lokalitách. Naši klienti mohou také využívat námi
zprostředkovávané právní poradenství.

Zaměstnávání
Zaměstnanci Českého západu při obnově zámku v Toužimi

Kurzu šití se zúčastnily čtyři ženy

Malování prostor Odpoledního klubu

Český západ svým klientům nabízí poradenství v oblasti
zaměstnávání, vytváří pro obyvatele Dobré Vody a okolí pracovní
příležitosti nebo jim pomáhá hledat pracovní místa přímo na
otevřeném trhu práce. V roce 2010 pracovali v týmu Českého
západu čtyři lidé přímo z romské komunity v Dobré Vodě. Další
členové komunity pracovali v programu veřejně prospěšných prací
(VPP), který probíhá ve spolupráci s Úřadem práce. Jeho cílem je
podpora zaměstnanosti osob, které si špatně hledají práci, např.
z důvodu nízké kvalifikace či dlouhodobé nezaměstnanosti.
Sdružení také nabízí klientům možnost odpracování 150 hodin za
rok na dohodu o provedení práce. Jedná se například o sběr kamenů či brambor, práci v lese, plnění obálek či vysekávání trávy.
V roce 2010 sdružení organizovalo pro čtyři ženy kurz šití v rozsahu 40 hodin. Nejšikovnější absolventka poté získala zaměstnání
v šicí dílně sdružení. Spolupracujeme také s Probační a mediační
službou – dvěma
osobám jsme
umožnili odpracování trestu
v rozsahu 167 hod.
Zaměstnanost se
u nás v hlavní
sezoně roku 2010
pohybovala okolo
70 % (srovnání:
v roce 2002 zde
byla téměř 100%
nezaměstnanost).
Ženy při kurzu šití

11

Vzdělávání
Sdružení dlouhodobě pořádá celou řadu vzdělávacích programů, v roce 2010 to byly například kurzy anglického
jazyka, vzdělávání v přípravě komunitních projetků, besedy s lékařkou, jejichž cílem je zvyšovat informovanost
o zdravotní péči, první pomoci a prevenci nemocí. Několik dospívajících a dospělých studentů využívalo
podpory při studiu na středních školách.

Zájmové
aktivity
Český západ nabízí ženám a mužům řadu zájmových aktivit.
Zatímco ženy
navštěvují nejraději dámský klub
nebo tvořivé
dílny, jejichž
cílem je podpora
tvořivosti a růst
zdravého sebevědomí, muži dávají
přednost spíše
sportovním
aktivitám jako je
fotbal nebo
florbal. Maminkám a tatínkům,
je otevřeno hudební odpoledne
Potichounku,
kterého se mohou
účastnit společně
se svými dětmi.

Tvořivý kurz plstění vlny pro dobrovodské ženy

Vzdělávání členů komunity – tvorba komunitního projektu

Děti a rodiče při hudebním odpoledni Potichounku

Tvořivý kurz pro veřejnost v Toužimi

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
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<kurz tvorby šperků pro 20 dětí 2. třídy na ZŠ v Toužimi
<tvořivé kurzy v obchůdku BUŤI v Plzni
<pět veřejných brigád v Dobré Vodě
<taneční vystoupení na Dnu Meliny Mercouri v Plzni
<letní taneční festival Teplá tančí v městě Teplá
<cyklus tvořivých kurzů v Toužimi
<slavnostní otevření upravených míst v Dobré Vodě
<den otevřených dveří v Odpoledním klubu v Toužimi
<putování k živému Betlému v Dobré Vodě
Tanečnice z Dobré Vody na vystoupení v Plzni

KOMUNITNÍ AKTIVITY
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. Předpokladem úspěchu komunitní práce je velký
důraz na vzdělávání všech členů komunity – dětí, mládeže i dospělých. Český západ v roce 2010 dokončil
tvorbu metodiky komunitní práce, která se v Dobré Vodě osvědčuje jako účinný způsob práce se sociálně
vyloučenými občany (viz Projekty sdružení).

Domovní výbor panelového domu
Šestičlenný domovní výbor fungující v panelovém domě v Dobré Vodě od poloviny roku 2005 se i v dalším roce
scházel ke společné práci i vzdělávání. Zhruba jednou měsíčně si jeho členové spolu s komunitní pracovnicí
osvojovali potřebné znalosti, dovednosti a postoje nutné ke správě panelového domu a zvyšování kvality soužití
v něm.

Osadní výbor
Osadní výbor zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zastupitelstvu města Toužim. Vznikl na popud Českého
západu v roce 2007 a nyní funguje nezávisle na sdružení.

Společně v Dobré Vodě
Více informací v části Projekty sdružení.

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Na jaře 2010 začala již počtvrté soutěž, jejímž cílem je podpořit
obyvatele Dobré Vody ve zkrášlování místa, kde žijí. Soutěž je
otevřená všem, kdo si vyzdobí okna truhlíky s květinami.

Oslava mezinárodního dne Romů
Dubnové oslavy svátku se účastnily děti i dospělí.

Oslava svátku sousedů
Již počtvrté se sešlo více než padesát obyvatel Dobré Vody, aby
společně oslavili evropský svátek sousedů. Oslava má podpořit
dobré vztahy mezi sousedy, umožňuje jim se setkat a zažít něco
jiného než zažívají při běžných každodenních setkáních.

Vítězky soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno v Dobré Vodě

Dobrovodská olympiáda
Při sportovním klání děti i dospělí soutěžili v mnoha sportovních
disciplínách. S nápadem přišli sami členové komunity.

Putování k živému Betlému
Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci se společně vydávají
po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie. V roce nechyběly
ani koledy v podání nežichovsko-třebouňského bandu NeTřeBa.
Momentka z oslavy dne Romů v Dobré Vodě
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Soňa Vašíčková
Výkonná ředitelka (od 18. 3. 2010),
koordinátorka zaměstnávání

Klára Berkyová
Vedoucí tanečního kroužku,
asistentka pro práci s dětmi

Mgr. Jana Kosová
Výkonná ředitelka (do 18. 3. 2010),
komunitní a metodická pracovnice

Kateřina Zídková
Koordinátorka vzdělávání
(květen – září 2010)

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková
Koordinátorka vzdělávání,
administrativní pracovnice

Mgr. Kamila Součková
Asistentka koordinátora zaměstnávání, lektorka keramického kroužku

Anna Dunčeková
Komunitní a terénní sociální
pracovnice, vede tvořivé dílny

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

Lucie Psohlavcová
Asistentka pro práci s dětmi
– dětské volnočasové aktivity
a individuální doučování (do září
2010)

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

Mgr. Marie Kadlecová
Asistentka pro práci s dětmi
– Školička (do prosince 2010)

Mgr. Madla Čechová
Projektová manažerka
a fundraiserka (od července 2010)

Tomáš Kolena
Asistent koordinátora zaměstnávání, asistent pro práci s dětmi
v Odpoledním klubu, správce sídla
sdružení
Marie Sušanská
Asistentka pro práci s dětmi
(od srpna 2010)

Iva Pšeničková, DiS.
Koordinátorka dobročinného
obchodu BUŤI

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.

VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PRACOVNÍHO TÝMU
Pracovníci Českého západu se setkávají každé pondělí na pracovních poradách, kde řeší aktuální problémy
a na základě strategického a operačního plánu na daný rok připravují aktuální program aktivit. Záležitosti,
které vyžadují větší časový prostor, řeší tým na speciálních poradách, tzv. intervizích. Pracovníci v přímé
práci s klienty se navíc pravidelně scházejí na supervizích. Český západ podporuje své pracovníky v tom, aby
se dále ve svém oboru vzdělávali. Zúčastňují se tedy různých kurzů a seminářů, které jim pomáhají rozvíjet
a zkvalitňovat svoji práci i činnost sdružení.

DOBROVOLNÍCI
V roce 2010 nám více než 100 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 či s administrativní prací. Všem
dobrovolníkům velice děkujeme za jejich ochotu i originální nápady a těšíme se na další spolupráci.
V roce 2010 našimi dobrovolníky byli: Petr Blecha, Jasleen Mary Gnanamicheal, Kateřina Zídková, Ralf
Ducamp, Eva Ichová-Gažáková, studenti soukromého reálného gymnázia Přírodní škola – Praha, obyvatelé
a chalupáři z Dobré Vody – účastníci veřejných brigád a spolupořadatelé dalších akcí sdružení, naši přátelé,
kteří ztvárnili svatou rodinu při putování k živému Betlému, hudebníci z bandu NeTřeBa, dobrovolníci obchodu
BUŤI, studenti Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a další.

PROPAGACE SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Český západ pravidelně informuje veřejnost nejen o své činnosti na Toužimsku a Tepelsku,
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 2010:
<jsme vydali více než 30 tiskových zpráv a oznámení,
<v novinách, časopisech a na zpravodajských portálech
vyšlo o naší práci více než 100 článků,
<režisérka Alena Hynková z České televize natáčela
během celého roku v Dobré Vodě o našich aktivitách
dokument s názvem Český západ, který byl odvysílán
v prosinci,
<vznikla také řada rozhlasových a televizních reportáží,
v Dobré Vodě natáčela např. německá televize ARD.
Všechny tiskové zprávy, články i reportáže můžete najít
v našem archivu na internetové adrese
www.cesky-zapad.cz/media
Německá televize ARD při natáčení reportáže v Dobré Vodě
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM
V ROCE 2010
Finančně, materiálně či službou nás podpořili:
Dále děkujeme za spolupráci:
< Úřad vlády ČR, Rada vlády pro záležitosti romské komunity < Agentura pro sociální začleňování v romských
< Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
lokalitách (spolupráce s městy Toužim a Teplá
< Státní úřad pro jadernou bezpečnost
a dalšími subjekty)
< Krajský úřad Karlovarského kraje
< Město Toužim a Teplá
< Úřad práce v Karlových Varech, Plzni a Chebu
< Osadní výbor Dobré Vody
< Bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře a Nadační fond
< Úřad práce
Znovuzrození
< Probační a mediační služba ČR, Karlovy Vary
< Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
< Lesní společnost Teplá, a.s.
< Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS
< ZŠ a ZŠ praktická Toužim, SOU Toužim
< Česká televize
< Cheiron T o.p.s.
< Fond T-mobile – dobíjecí kupony
< Občanské sdružení Potichounku
< Kalibra s. r. o.
< Obecní úřad Nečtiny
< Chodovar spol. s. r. o.
< Sbor dobrovolných hasičů Nečtiny
< SPAR Česká obchodní společnost s. r. o.
< Studenti a pedagogové soukromého reálného
< Firma Bolid-M
gymnázia Přírodní škola, Praha
< Firma Zahrada Teplá
< Biskupství plzeňské a Mons. František Radkovský
< Diecézní charita Plzeň
< Klášter premonstrátů Teplá
< Občanské sdružení Na počátku
< Bratři obláti (OMI – Obláti Marie Immaculate)
< Skautský oddíl Vločka z Plzně
< Občanské sdružení Artists 4 Children
< Jednota, spotřební družstvo v Toužimi
< Firma Plus Design & Marketing s.r.o.
< Společnost Google (Google Grants)
< Martin Sedloň, Zdeněk Maršálek, Jiří Vašíček,
< Individuální dárci: Jiří Homoláč, Jana Antonová, Tomáš
Ralf Ducamp, Alena Hynková, Zdeněk Soukup,
Bayer, František Brůna, Anna Civínová, Jan Fridrich, Marie
Iva Weilguny, Zuzana Havrdová
Doležalová, Anna Fojtíková, Iva Grolíková, Petr Hluštík,
< Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Mladá fronta
Tomáš Kaiser, Marta Kaplanová, Jana Kosová, Anton
DNES, Karlovarský deník, PRÁVO, Toužimské
Lebar, Alan Leier, paní Levinská, Karel Macek, Radek
noviny, Romea.cz, OSnoviny.cz, Regionplzen.cz,
Nejeschleba, Jan Paleček, Jarmila Rybová, Marcela
Adam.cz a další média
Řezníčková, Karel Satoria, Stanislav Seč, Tomáš Skácel,
< Dobrovolníci Českého západu a BUŤI
Jan Soukup, Petr Sušanka, Marek Špinka, Eva Tomášková,
< Zákazníci našeho internetového obchůdku a BUŤI
Pavel a Ivana Vítovi, Petr Vrzáček, Jaroslav Záruba, sestra
< Řada dalších
Angela a řada dalších drobných dárců
< Přispěvatelé na dlažbu před panelovým domem v Dobré
Vodě: Eva Vondráková, Lubomír Kolena, Tomáš Kolena ml.,
Roman Kolena, Karel Hlaváč, Roman Berky
< Alena Čechová, Stanislav Hubáček, Aleš Hejna
< Příznivci z Dánska
< Členové Klubu přátel Českého západu
< Přispěvatelé do veřejné tzv. Knoflíkové sbírky
< Dárci našeho dobročinného obchodu BUŤI v Plzni

16

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.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝSLEDOVKA

VÝSLEDOVKA (výnosy a náklady) a ROZVAHA (aktiva a pasiva) v tis. Kč k 31. 12. 2010

ZISK

ROZVAHA

Zisk v naší organizaci vzniká z fakturování za služby, jsou
to například: vykonaná práce v lese, prodej vlastních
výrobků ze šicí dílny, tržby z dobročinného obchodu BUŤI.
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
<Členstvím v Klubu přátel Českého západu
<Finančním příspěvkem na činnost Českého západu
<Materiálním darem (přehled možných darů naleznete na našich internetových stránkách)
<Podpořením veřejné (tzv. Knoflíkové) sbírky Českého západu za účelem rekonstrukce komunitního centra
<Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi
<Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
<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
<Nákupem v BUŤI – Dobrém obchodě Českého západu ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni (www.buti.cz)
<Nabídkou možnosti prodeje našich výrobků na Vaší akci či ve Vašem obchodě
V případě, že máte chuť nám pomoci, kontaktujte nás. Rádi Vám poskytneme bližší informace. Vaší
pomoci si velice vážíme. Děkujeme.

STAŇTE SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL ČESKÉHO ZÁPADU
Členství v klubu je určeno všem příznivcům Českého západu,
kterým je blízká naše činnost a projeví o členství zájem.
Členem klubu se může stát každý, kdo vyplní přihlášku
(např. na našich internetových stránkách) a daruje nám roční
příspěvek na 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 (např. 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 (např. každý měsíc 400 Kč).

Děti na výletě do plzeňské ZOO

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
Bonus pro všechny individuální dárce – členy klubu: sleva
10 % na výrobky z naší textilní dílny. Firemním dárcům
nabízíme pozitivní prezentaci na našich webových stránkách.
Více informací získáte na našich internetových stránkách
v sekci Jak nám pomoci? Děkujeme.
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Dobrovodské děti – dobří kamarádi

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 workshops
The mission of Český západ
Our mission is to develop civil society in the area of Toužim and Teplá. 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 and Služetín in the area
of Teplá, 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.

Children from Dobrá Voda

More information: www.cesky-zapad.cz
Our textile workshop
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český západ o.s.

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský a patron našeho sdružení

Náš dobročinný obchod BUŤI ve Veleslavínově ulici v Plzni

Vydal Český západ o.s. v roce 2011
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel., fax.: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz
IČO: 26550334, DIČ CZ26550334
Bankovní spojení: 0803288319/0800
Děkujeme za Vaše případné dary!
Foto: Eva Haunerová, archiv Český západ o.s.
Text a sazba: Eva Haunerová podle jednotného vizuálního stylu organizace (navrhl Atelier Pelc, Karlovy Vary)
Tato tiskovina je součástí jednotného vizuálního stylu, který byl navržen a realizován v rámci projektu „Něco se stane! – pilotní projekt návrh postupů pro rozvoj neziskového
sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji“ občanského sdružení PROTEBElive. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem.

