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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí přátelé,
dostává se vám do rukou Zpráva o činnosti, která shrnuje práci Českého
západu v roce 2011.
Hned na začátku bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci
a nasazení při přímé práci s klienty a za společné hledání a nalézaní nových
řešení a cest. Velmi děkuji také našim sousedům – bratrům trapistům
z kláštera v Novém Dvoře, kteří Český západ podporují od samého začátku jeho činnosti. Poděkování patří
i všem dalším partnerům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům za jejich podporu a podíl na zajištění
všeho, co potřebuje naše organizace k tomu, aby mohla naplňovat své poslání a závazky.
Mohlo by se zdát, že se rok 2011 nikterak nelišil od let minulých, a přece byl ojedinělý. Zahájili jsme nový
projekt na podporu zaměstnávání, který významně změnil náš pohled na tuto problematiku. Projekt se totiž
nezabývá jen poradenstvím a hledáním pracovních příležitostí pro klienty, ale věnuje se velkou měrou i jejich
vzdělávání, což klienti sami velmi oceňují.
Další velkou změnou loňského roku bylo rozšíření naší působnosti do nových sociálně vyloučených lokalit na
Tepelsku a i přímo do Toužimi, kde nyní naše terénní programy poskytujeme dalším potřebným.
V rámci sociálních služeb jsme pokračovali v našich aktivitách z minulých let. Jednalo se o různé programy pro
děti a mládež, aktivity pro celé rodiny i jednotlivce. Již třetím rokem pokračovaly v Dobré Vodě díky
komunitnímu projektu práce na zvelebování veřejných prostranství. V roce 2011 se nám také podařilo díky
projektu „Český západ se vzdělává“ zvýšit profesní vzdělanost členů pracovního týmu. Tento projekt
zahrnoval pestrou škálu vzdělávacích aktivit.
Velice ráda bych se také zmínila o vzájemné spolupráci a posílení dobrých vztahů s městy Toužim a Teplá,
Agenturou pro sociální začleňování a dalšími partnery v rámci lokálního partnerství.
Naše organizace se nevyhnula ani kontrolám, které proběhly v druhé polovině roku, a které jsme úspěšně
zvládli.
Zásadní změnu prodělalo i složení správní rady Českého západu. Jejím novým předsedou se stal Bc. Ladislav
Lego (dříve Mgr. Jana Kosová) a naopak Mgr. Ing. Lenka Kuřátková své dlouholeté působení v radě ukončila.
Za její svědomitou práci jí velice děkujeme.
Myslím si, že rok 2011 byl rokem úspěšným. Ukázal nám nové
možnosti a příležitosti. Skrze úspěchy jsme mohli vnímat
smysluplnost naší práce a díky chybám začít dělat věci jinak
a lépe. Moc bych si přála, aby se protiromské nálady ve
společnosti uklidnily, aby zavládl zdravý rozum, a láska
k člověku otevřela lidem nejen oči, ale i srdce. Přeji si, aby rok
2012 byl neméně úspěšný, a ještě jednou děkuji Vám všem za
podporu naší práce.
Soňa Vašíčková
výkonná ředitelka
Slavnostní otevření Hájenky - nových prostor pro dílny
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O NÁS
Působíme v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku
a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde lidem pomáháme řešit
jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání,
vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Poskytujeme
sociální služby, nabízíme vzdělávací programy, poradenství
při zaměstnávání a právní poradenství nebo volnočasové
programy. Rovněž se snažíme motivovat lidi k občanské
angažovanosti a zapojování do veřejného života, například
skrze péči o veřejná prostranství.
Při veřejných brigádách pomáhají maminky i děti

POSLÁNÍ

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.
< Nabízíme základní pracovní poradenství 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 našimi klienty a zástupci veřejnoprávních institucí.

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
< Respektujeme křesťanské hodnoty, které stály na počátku vzniku sdružení.
< Věříme 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 naše klienty podporovat
v tom, aby postupně dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a uměli brát své životy
do vlastních rukou.
< 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.
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SPRÁVNÍ RADA
Správní rada zvolená 25. srpna 2011:
Bc. Ladislav Lego - předseda správní rady
Ján Dunček - místopředseda správní rady
bratr Samuel (Yves Lauras), opat kláštera Nový Dvůr - člen
správní rady
Ing. Václav Maršík, Ph.D. - člen správní rady
Mgr. Jana Kosová - členka správní rady
Mgr. Jan Lego, Ph.D. - člen správní rady
(Mgr. Ing. Lenka Kuřátková - členka správní rady do 25. 8.)

PATRONI SDRUŽENÍ

Vznik sdružení iniciovali bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře

Klub patronů Českého západu sdružuje od roku 2009
významné osobnosti kulturního, vědeckého nebo
společenského života, které se rozhodly naši činnost zaštítit
svým jménem. Jsou jimi:
PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., vedoucí katedry řízení
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
UK FHS
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., socioložka

HISTORIE SDRUŽENÍ

zPhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Mons. František Radkovský p

t PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
(foto: Karel Cudlín)

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 věnoval jen oblasti zaměstnávání a teprve později
začal nabízet volnočasové a vzdělávací programy zaměřené na ženy a děti. V roce 2003 se začala v aktivitách
Českého západu uplatňovat metoda komunitní práce. Následuje stručný přehled historie sdružení:
V letech 2000–2002 působilo v Dobré Vodě ve spolupráci s trapisty „Společenství Jan 10 pro službu dětem
a mládeži“, které zde provozovalo romské integrační centrum. V prosinci 2001 začal v obci zároveň působit
i Český západ a koncem roku 2002 zde Společenství Jan 10 ukončilo svoji činnost a předalo našemu sdružení
část majetku i zaměstnance.
Rok 2001
< Vznik občanského sdružení Český západ 17. prosince 2001.
Rok 2002
< Český západ začíná působit v převážně romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.
Rok 2003
< V aktivitách sdružení se začíná uplatňovat metoda komunitní práce.
< Vznik textilní dílny zaměstnávající romské ženy.
< Vznik Odpoledního klubu v Toužimi, kde mohou děti po skončení výuky smysluplně trávit volný čas.
5

Rok 2004
< V Českém západu působí šest pracovníků – pět žen a jeden muž, který má na starost pracovní skupinu
mužů. Ženy se věnují volnočasovým a vzdělávacím programům pro děti a ženy.
Rok 2005
< Vznik prvního strategického plánu organizace, na jehož základě se sestavují roční plány aktivit Českého
západu.
< Odkup panelového domu v Dobré Vodě od města Toužim Českým západem. Dům, kde bydlí naši klienti, byl
toho času v havarijním stavu.
< Zahájení tradice předvánočního putování k živému Betlému v okolí Dobré Vody.
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 významného projektu na podporu sociální integrace v Karlovarském kraji „Komunitní práce
v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“.
Rok 2007
<Impuls ke vzniku osadního výboru zastupující zájmy
obyvatel Dobré Vody na zasedání zastupitelstva Toužimi.
<Zahájení terénní sociální pomoci ve dvou nových lokalitách
– Nová Farma a Služetín na Tepelsku.
<Získání nových prostor pro Odpolední klub na nám. Jiřího
z Poděbrad v Toužimi.
<Natáčení dokumentu České televize „Český západ:
Romové a trapisti“ (režie: Alena Hynková).

Odpolední klub sídlí na náměstí v Toužimi od roku 2007

Rok 2008
<Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za
rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.
<Český západ se stává členem Evropské sítě nevládních
organizací (ENAR) bojujících proti diskriminaci, xenofobii
a antisemitismu.
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré
Vodě ze 100 % v roce 2000 na 40 % v roce 2008 (v hlavní
sezóně).
<Zřízení keramické dílny a rozšíření programů sdružení
o kurzy keramiky.
<Vznik Klubu přátel Českého západu.
Rok 2009
<Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré
Vodě. V komunitě pracuje v hlavní sezóně asi 60 % obyvatel (v roce 2000 byla nezaměstnanost téměř 100 %).

Jsme nositelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel
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< 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
2479 hodin (postaven např. dřevěný altán, kamenná
zídka u křížku a další).
< Spolupráce se 120 dobrovolníky, kteří pro nás
odpracovali několik 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.

Náš dobročinný obchod BUŤI jsme otevřeli 15. září 2009

Rok 2010
< Novou výkonnou ředitelkou sdružení se po Mgr. Janě
Kosové stává Soňa Vašíčková (od 18. března).
< Český západ začíná v rámci lokality Toužim – Teplá
spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování
v romských lokalitách.
Veřejné brigády v Dobré Vodě se konají již od roku 2009
< Pokračování v projektu „Společně v Dobré Vodě“, v rámci
něhož proběhlo dalších pět veřejných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství. Je vybudován
například dřevěný rumpál nad obecní studnou.
< Inspekce standardů kvality sociálních služeb.
< Natáčení dokumentu České televize „Český západ“ v Dobré Vodě (režisérka Alena Hynková).
< Během roku navštívili Český západ pan Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Mons. František
Radkovský, plzeňský biskup a patron Českého západu, a PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., socioložka
a publicistka, která se v roce 2011 rovněž stala patronkou sdružení.
Rok 2011
< Konání benefičního plesu ve znamení kostýmů a masek pro náš dobročinný obchod BUŤI v Plzni.
< Otevření nových prostor textilní a keramické dílny v Dobré Vodě (objekt bývalé Hájenky) pro potřeby
projektu „Návrat do práce – návrat do společnosti”.
< Pořádání 3. ročníku festivalu romských tanečních souborů „Teplá tančí“ v městě Teplá.
< Probíhá 3. ročník veřejných brigád v rámci projektu „Společně v Dobré Vodě“, obyvatelé Dobré Vody se
scházejí na čtyřech brigádách (stavba sušáků, kolotoče, nového pískoviště, stojanů na kola).
< Český západ, kromě dosavadních lokalit Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, nabízí terénní programy
v nových lokalitách Toužim, Poutnov, Pěkovice, Křepkovice a Mrázov.
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NAŠE PROJEKTY
Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách
Cílem těchto služeb je zlepšení života obyvatel sociálně vyloučených lokalit v naší působnosti. Jedná se o dvě
sociální služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Tyto služby zahrnují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (doprovázení na úřady, řešení dluhových situací, vyplňování formulářů). SAS poskytujeme pouze klientům z Dobré Vody. V roce 2011 jsme pracovali s 60 klienty.

Terénní programy (TP)
TP jsou zaměřeny na klienty ze sociálně vyloučených lokalit (Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Poutnov,
Pěkovice, Křepkovice a Mrázov), kde mají lidé omezený přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální
ochraně a zdravotní péči. Naše služby mohou využívat i klienti z města Toužim. V roce 2011 tyto služby využilo
104 klientů. Sociální služby byly podpořeny MPSV ČR.

Statistika aktivit pro děti a mládež z Dobré
Vody:
<13 dětí navštěvovalo Odpolední klub v Toužimi
<9 dětí ve věku 2-6 let navštěvovalo Školičku v Dobré
Vodě
<3 studenti nastoupili do 1. ročníku SOU v Toužimi
<12 dětí využívalo individuální doučování
<8 chlapců se pravidelně účastnilo fotbalového
kroužku
<8 děvčat a chlapců navštěvovalo taneční kroužek
Chlapci z Dobré Vody hrají v zimě florbal a fotbal v hale

Český západ se vzdělává
Cílem projektu je zajistit další profesní vzdělávání
pracovníkům Českého západu. Jedná se nejen o vzdělávání
sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách
a v přímé péči s klienty, ale také pracovníků v manažerských
a vedoucích pozicích. V rámci projektu probíhají také výměnné
stáže v partnerských zařízeních o. s. Kotec.
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00244 probíhá až do roku
2013 a podpořil ho Evropský sociální fond, Evropská unie,
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme
vaši budoucnost - www.esfcr.cz.
Pracovníci Českého západu se scházejí na společných vzdělávacích kurzech
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Místní a profesní rozvoj Českého západu
Cílem projektu je zlepšit dostupnost sociální služby terénního poradenství do všech sociálně vyloučených
romských lokalit na Tepelsku a Toužimsku. Kromě Dobré Vody, Nové Farmy a Služetína, kde už Český západ
působí řadu let, začal od poloviny roku 2011 poskytovat své služby také v lokalitách Pěkovice, Křepkovice,
Poutnov, Mrázov a také obyvatelům města Toužim. Terénní sociální pracovníci pomáhají lidem řešit jejich
nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou.
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00230 probíhá až do roku 2014 a podpořil ho Evropský sociální fond,
Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.

Návrat do práce - návrat do společnosti
Cílem projektu je odstranit bariéry vstupu na trh práce příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit na
Tepelsku a Toužimsku a zajistit jejich vstup a udržení na trhu práce. V rámci projektu probíhají motivační
a rekvalifikační kurzy, pracovní a personální poradenství. Zájemci si také mohou doplnit základní vzdělání. Pro
nejúspěšnější účastníky programu je vytvořeno šest pracovní míst.
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00257 probíhá do roku 2013 a podpořil ho Evropský sociální fond,
Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.

Společně v Dobré Vodě 2011
Cílem projektu je každoročně zkrášlení veřejných míst v Dobré
Vodě, jejichž budoucí podobu si naplánovali sami obyvatelé
Dobré Vody podle svých představ a přání. V roce 2011 bylo
odpracováno přes 1000 dobrovolnických hodin. Během brigád
se postavil sušák na prádlo za panelovým domem, nové
pískoviště a kolotoč pro děti, stojan na kola a přístřešek nad
lesní studánkou. Celý rok se pečovalo o pořádek a zeleň v obci
a jejím blízkém okolí.
Tento projekt podpořila ERA a ČSOB
prostřednictvím Nadace VIA.

Pojeďme třeba na výlet 2

Za panelovým domem muži postavili dřevěný sušák na prádlo

Cílem projektu je zkvalitnit život a rozšířit perspektivy dětí
a mládeže žijících ve vyloučené romské komunitě v Dobré
Vodě. Děti mohly využívat širokou nabídku mimoškolních
a volnočasových aktivit, které jsou nejen zábavou, ale mají
také vzdělávací, tvořivý, sociální a preventivní rozměr.
Projekt byl realizován za finanční podpory Karlovarského
kraje.

Můžeme i tančit
V rámci projektu mohly děti z Dobré Vody navštěvovat taneční
a keramický kroužek, hrát fotbal a florbal, chodit na výlety, do
bazénu nebo divadla. Taneční kroužek se rovněž prezentoval
na tanečním festivalu v Teplé, který Český západ pořádal pro
9

Mimo Dobrou Vodu mohou děti potkat třeba i pravěká zvířata

taneční soubory Karlovarského kraje. Projekt bal financován
ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného
společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou
televizí.

Zaměstnávání v programu veřejně
prospěšných prací (VPP)

Děvčata a chlapci při přípravě na taneční festival Teplá tančí

O tomto projektu se více dozvíte v kapitole Dospělí –
Zaměstnávání.
V roce 2011/2012 byly finanční prostředky vynaložené
v rámci uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací pro klienty Českého západu refundovány
z projektu „Vzdělávejte se pro růst – Veřejně prospěšné
práce“; č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001 a to skrze Úřad
práce ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech.
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.

Můžeme tančit, můžeme i plavat

Když neumíme plavat, najdeme si někoho, kdo nás to naučí
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TEXTILNÍ A KERAMICKÁ DÍLNA
Textilní a keramická dílna Českého západu vznikla pro potřeby volnočasových programů pro rodiny s dětmi.
Konají se zde tvořivé dílny, kurzy šití nebo kroužky keramiky. V rámci projektu Návrat do práce – návrat do
společnosti zde od 1. září 2011 pracují romské ženy ze sociálně vyloučených lokalit. Ženy, které byly často
dlouhodobě nezaměstnané, zde získávají po patřičné rekvalifikaci plnohodnotné zaměstnání. Pod vedením
zkušených pracovnic zhotovují výrobky, které jsou ceněné pro svou originalitu, kvalitu a ruční výrobu.
Na jaře 2011 byly obě dílny přesunuty do nových prostor bývalé Hájenky v Dobré Vodě, které jsme získali do
pronájmu od bratří trapistů. Hájenka je vzdálená asi 200 metrů od komunitního centra Českého západu. Obě
dílny jsou nyní pod jednou střechou a nabízejí i lepší zázemí pro aktivity, které se zde konají. Slavnostní
otevření nových dílen za účasti místních obyvatel a hostů proběhlo 3. května 2011.
Textilní dílna
Účastnice tvořivých dílen a kurzů šití zde
šijí výrobky z přírodních materiálů jako je
len a bavlna. Na potisk výrobků používají
kvalitní a nezávadné akrylátové barvy na
textil, které zaručují stálost potisku.

Keramická dílna
V dílně se v rámci různých kurzů, tvořivých dílen a kroužků pro děti
vyrábějí užitkové a dekorační předměty. Keramika se vyrábí zcela
ručně, a tak každý výtvor nese neopakovatelný a originální otisk
rukou svého tvůrce. Misky a talíře se formují z plátů, válečků či
kuliček do sádrových forem, které zaručují tvarovou stálost.

Výrobky dílen je možné zakoupit přímo v Dobré
Vodě nebo v internetovém obchodě na adrese
www.cesky-zapad.cz.

BUŤI – DOBRÝ OBCHOD
ČESKÉHO ZÁPADU
Dobročinný obchod BUŤI prodává nejen výrobky dílen
Českého západu, ale také další dárkové předměty, které byly
vyráběny s velkou péčí a láskou. V nabídce nechybí ani
výrobky dobrovolníků či gurmánské speciality z kláštera
v Novém Dvoře. Podstatnou částí sortimentu jsou nejrůznější
věci, které lidé do obchodu darují, například oděvy, módní
doplňky, knihy, DVD, šperky, keramika, sklo, umění a mnohé
další.

Nadace ČEZ nám přispěla na rekonstrukci textilní a keramické
dílny částkou 60 000 Kč v programu Plníme přání

Každý, kdo v BUŤI nakoupil, daroval věci k prodeji nebo
pomáhal jako dobrovolník, podpořil aktivity Českého západu.
V březnu 2011 si také všichni příznivci obchodu mohli zatančit
v maskách a kostýmech na benefičním plese, který obchod
BUŤI pořádal. Nechyběla na něm ani módní přehlídka,
seznamovací hra a dražba originálních zážitků.
V srpnu 2011 vystřídala Jana Nyergesová na postu koordinátorky BUŤI Ivu Pšeničkovou, která vedla obchod od jeho
otevření v září roku 2009.
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Logo našeho dobročinného obchodu

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Cílem této služby, kterou Český západ nabízí pouze v Dobré Vodě, 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. Někdy však není cesta k cíli zcela jednoduchá. Sociální pracovník proto rodiny navštěvuje a snaží se
odhalovat možné překážky na cestě k normálnímu životu. Pro rodinu se stává průvodcem, který ji motivuje
a podporuje při hledání řešení. Zároveň také nabízí aktivity, které mohou být klíčem k řešení tíživé situace
v rodině. V roce 2011 tyto služby využívalo 60 lidí z Dobré Vody.
V rámci SAS nabízíme tyto aktivity:

Školička
Školička je určena nejmenším dětem z Dobré Vody, které nenavštěvují mateřskou školu nebo ji navštěvují
nepravidelně. Děti od 2 let v ní mají příležitost během dvouhodinového programu poznávat svět a získávat
nové dovednosti. Asistentka ve svém přístupu k dětem uplatňuje prvky pedagogiky Marie Montessori. Ten
dětem umožňuje rozvíjet se podle individuálních potřeb a vlastního vývojového stupně. Rodiče motivujeme
a podporujeme v tom, aby jejich děti, alespoň poslední rok před zahájením školní docházky, navštěvovaly
klasickou mateřskou školu. V roce 2011 navštěvovalo Školičku 9 dětí, některé 4x, jiné třeba jen 1x týdně.

Individuální doučování žáků
Individuální doučování mohou děti využívat každý den
odpoledne v Odpoledním klubu v Toužimi nebo v komunitním
centru v Dobré Vodě. Tam se jim věnují asistentky, které
vysvětlují učivo a pomáhají s domácími úkoly. Děti mají
k dispozici i řadu interaktivních pomůcek pro samostatné
procvičování. Asistentky, které vedou doučování, spolupracují
s pedagogy ZŠ. V roce 2011 se doučovalo 12 dětí z Dobré Vody.

Doprovázení studentů
Školička je určena nejmenším dětem od 2 do 6 let

Doprovázení studentů na střední škole či odborném učilišti má
podpořit studenty v tom, aby dále studovali a později mohli být
úspěšní na trhu práce. Český západ pomáhá s výběrem vhodné
školy, zprostředkovává doučování a kontakt mezi školou
a rodiči, půjčuje potřebné učebnice a ochranné pomůcky.
V roce 2011 nastoupili do 1. ročníku tři studenti a do 3. ročníku
jedna dívka, která však studium nedokončila.

Rybky
Jedná se o všestranně zaměřený kroužek, který dětem ve věku
6–13 let nabízí výtvarné a tvořivé činnosti, sportovní aktivity
a hry. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, z nichž se každá
schází v komunitním centru jednou týdně zhruba na dvě
hodiny. Děti se během programu mimoděk učí, jak být spolu,
jak komunikovat a další sociální dovednosti.
Program Rybky nabízí dětem tvořivé aktivity na odpoledne
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Odpolední klub v Toužimi
Klub sídlí v Toužimi na nám. Jiřího z Poděbrad 104 a je určen
starším dětem z Dobré Vody, které po vyučování čekají na
autobusový spoj domů. Klub mohou navštěvovat i spolužáci
dětí z Dobré Vody. Klub funguje na principu nízkoprahového
centra – děvčata a chlapci si tu píší domácí úkoly, zapojují se
do tvořivých aktivit připravovaných asistenty, poslouchají
hudbu, hrají hry, odpočívají. V roce 2011 klub navštěvovalo
13 dětí.

Fakultativní programy v rámci
sociálně aktivizačních služeb

Chlapci staví stan pro společné prázdninové táboření

Dětem i dospívajícím z Dobré Vody nabízíme i řadu dalších
programů pro aktivní trávení volného času. Jedná se o tvořivé, sportovní i vzdělávací programy, které mají děti
podpořit v tom, aby v dospělosti dokázaly obstát ve vlastním životě i společnosti. Tyto programy doplňují
sociální služby a nabízejí smysluplné a tvořivé využití volného času dětem i rodičům. Zároveň slouží jako
prevence kriminality, záškoláctví, šikany, drogové závislosti či gamblerství.

Taneční kroužek
Kroužek pod vedením Kláry Berkyové funguje v Dobré Vodě již od roku 2005. V roce 2011 ho navštěvovalo
8 dětí a dospívajících, kteří nacvičovali romské, hip-hopové nebo latinsko-americké tance. Kroužek se scházel
1x týdně a své umění prezentoval na různých akcích, z nichž nejvýznamnější byly: taneční festival v Teplé
pořádaný naším sdružením, vystoupení na festivalu v Táboře a v Chodově nebo vystoupení na Jarních dnech
otevřených dveří v zahradě Teplá.

Keramický kroužek
Toužimi, aby si společně zahráli fotbal v tamní
tělocvičně či na hřišti. V jiné dny se hraje fotbal
alespoň na malém hřišti před panelovým domem.

Kroužek byl otevřen v září 2008 pro děti
z 1. i 2. stupně ZŠ. V roce 2011 se přesunul
z keramické dílny v maringotce umístěné vedle
komunitního centra do nového objektu dílen
v Hájence. Kroužek probíhal v odpoledních hodinách
a děti se v něm učily vyrábět užitkovou a dekorativní
keramiku.

Další akce
Kromě pravidelných akcí chystáme pro děti i řadu
akcí nepravidelných nebo jednorázových, s jejichž
organizací nám pomáhají často rodiče
a dobrovolníci. Jsou to například:
<výlety do přírody nebo na farmy, do ZOO,
<návštěvy bazénu, kina nebo divadla,
<dívčí klub,
<společné promítání filmů,
<oslava Dne dětí,
<den plný her a soutěží s plzeňskými skauty,
<oslava Velikonoc, mikulášská a vánoční nadílka,
<tvoření dobrovodského časopisu se studenty
pražské Přírodní školy.

Hudební odpoledne Potichounku
Děti se spolu s lektory z občanského sdružení
Potichounku scházejí několikrát do roka, aby
společně poznávali kouzlo hudby skrze zpěv
a nejrůznější hudební nástroje a hry. V roce 2011 se
sešli celkem 3x v březnu, květnu a říjnu a tato
setkání byla otevřená i rodičům.

Fotbal a florbal
Osm chlapců z Dobré Vody dojíždí jednou týdně do
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AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
Český západ nabízí dospělým členům komunity v Dobré Vodě
a dalším klientům v dalších sociálně vyloučených lokalitách
na Toužimsku a Tepelsku pomoc v tíživých životních
situacích.

Sociální program

Organizujeme vzdělávací programy, např. na téma rizika půjček

Český západ poskytuje dvě sociální služby dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách: terénní programy (ve
všech lokalitách naší působnosti) a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (pouze v Dobré Vodě).
Neodmyslitelnou součástí těchto služeb je bezplatné sociální
a právní poradenství. Terénní programy jsme v rámci projektu
Místní a profesní rozvoj Českého západu rozšířili od poloviny
roku 2011 do dalších lokalit (viz Naše projekty).

Zaměstnávání
Český západ svým klientům nabízí základní poradenství
v oblasti zaměstnávání a pomáhá jim hledat pracovní místa na
otevřeném trhu práce. Před rokem 2002 byla v Dobré Vodě
téměř 100% nezaměstnanost. Řada lidí z tohoto regionu
přišla v 90. letech o práci u statků či v lese a z důvodů nízké
kvalifikace měla problém najít si novou práci.
Český západ nyní v rámci projektu Návrat do práce – návrat
do společnosti zaměstnává obyvatele Dobré Vody ve vlastní
textilní a keramické dílně. Čtyři členové dobrovodské romské komunity jsou také přímo v pracovním týmu
Českého západu.

Absolventky týdenního motivačního kurzu

Český západ je zapojen do 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.
Spolupracujeme také s Probační a mediační službou. Svůj trest si v loňském roce odpracovával v Českém
západu jeden muž, který byl odsouzen k 300 hodinám obecně prospěšných prací.

Vzdělávání
Sdružení dlouhodobě pořádá celou řadu vzdělávacích programů. V roce 2011 to byly například dva běhy
týdenních motivačních a aktivizačních kurzů určené dlouhodobě nezaměstnaným. V červenci přijali naše
pozvání do Dobré Vody zástupci společnosti Člověk v tísni, kteří zájemcům promítli dokument Šitkredit a vedli
debatu o rizicích finančních půjček, které jsou mnohdy jakousi novodobou lichvou.

14

Zájmové aktivity
Český západ nabízí ženám a mužům z Dobré Vody řadu zájmových aktivit. Ženy si oblíbily tvořivé dílny, jejichž
cílem je podpora tvořivosti a růst zdravého sebevědomí. Muži se zas pravidelně věnují sportovním aktivitám
jako je fotbal nebo florbal. Maminkám a tatínkům je otevřeno hudební odpoledne Potichounku, kterého se
v roce 2011 mohli účastnit společně se svými dětmi celkem třikrát. Maminky a děti měly také příležitost si
vyzkoušet svou odvahu v lanovém centru, prohlédnout si
Prahu a projet se parníkem po Vltavě, navštívit bazén,
plzeňskou ZOO nebo interaktivní muzeum Techmania Science
Center.

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
< šest tvořivých kurzů v městech Teplá a Toužim
< čtyři veřejné brigády v Dobré Vodě
< letní taneční festival Teplá tančí v městě Teplá
a další veřejná vystoupení tanečního kroužku,
například na tanečním festivalu v Táboře
< prodej výrobků Českého západu na farmářských
trzích a dalších akcích pro veřejnost

Schůzka obyvatel Dobré Vody, kteří plánují veřejné brigády

Nová Farma
Dobrá Voda

Hodnocení velikonoční soutěže o nejlepší namalované vejce

Hudební odpoledne Potichounku určené pro maminky s dětmi
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V Toužimi a Teplé se konalo šest tvořivých kurzů pro veřejnost

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. Mohou se tak postupně
stávat 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
v sociálně vyloučených lokalitách. V letech 2012–2013 by měl vzniknout akreditovaný vzdělávací kurz pro
sociální pracovníky na téma „Komunitní práce: Jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách?”

Domovní výbor panelového domu
Šestičlenný domovní výbor panelového domu v Dobré Vodě funguje již od poloviny roku 2005. Výbor, jehož
členové jsou voleni v tajných volbách, se stará nejen o plánování oprav, údržby a úklidu domu a okolí, ale
i o bezproblémovost spolužití v domě (například sestavování pravidel úklidu, třídění odpadu, dodržování
nočního klidu apod.).

Osadní výbor
Osadní výbor zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zastupitelstvu města Toužim. Vznikl na popud Českého
západu v roce 2007 a nyní na něm funguje již nezávisle. Pět členů výboru je vždy vybíráno tajnou volbou.

Veřejné brigády v Dobré Vodě
Brigády probíhaly v rámci projektu Společně v Dobré Vodě (viz Projekty sdružení).

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Na jaře 2011 začala již popáté soutěž, jejímž cílem je podpořit obyvatele Dobré Vody ve zkrášlování místa, kde
žijí. Soutěž je otevřená všem, kdo si vyzdobí okna truhlíky s květinami. Tentokrát se účastnilo 19 žen a ty
nejlepší získaly ceny ze zahradnictví v Teplé a dílen Českého západu.

Oslava svátku sousedů
Již popáté se v květnu sešlo 40 obyvatel Dobré Vody, aby společně oslavili evropský svátek sousedů. Oslava
má podpořit dobré vztahy mezi sousedy. Zároveň jim umožňuje
se setkat a prožít něco jiného než co zažívají při běžných
každodenních setkáních. V rámci oslavy proběhla v roce 2011
soutěž o nejlepší národní jídlo, nechybělo ani vystoupení
tanečního kroužku, řada společných her pro děti i dospělé
a závěrečné opékání buřtů.

Putování k živému Betlému

I dospělí si mohou hrát, například při oslavě Svátku sousedů

Tradiční akce, při které se místní obyvatelé i hosté společně
vydávají po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie, se
v roce 2011 z důvodu vyhlášeného státního smutku nekonala.
Tímto způsobem jsme vyjádřili i náš respekt k památce
Václava Havla, člověku, který vykonal mnoho pro naši zemi
i rozkvět občanské společnosti.
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VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PRACOVNÍHO TÝMU
Aktivity sdružení jsou plánovány na základě strategického a operačního plánu na daný rok. Aktuální plán
aktivit a případné problémy se řeší na pravidelných týdenních poradách týmu. Jednou za dva měsíce se
schází celý tým na supervizích, které mu pomáhají vnímat a reflektovat vlastní práci a nacházet nová řešení
problematických situací. Během roku se pracovníci dále vzdělávají prostřednictvím různých kurzů, seminářů
či workshopů. V roce 2011 to bylo v rámci projektu Český západ se vzdělává (viz Naše projekty).

DOBROVOLNÍCI
V roce 2011 nám asi stovka dobrovolníků darovala stovky hodin práce bez nároku na odměnu. Jednalo se
hlavně o pomoc při volnočasových aktivitách s dětmi, vzdělávacích a tvořivých programech pro dospělé.
Několik desítek dobrovolníků se zapojilo do veřejných brigád při zkrášlování Dobré Vody. Práce všech
dobrovolníků si velice vážíme a děkujeme za jejich ochotu i originální nápady. Pan Ralf Ducamp z Dobré Vody
byl Český západem nominován na cenu Křesadlo za spolupráci a dobrovolnou pomoc při zkrášlování obce
v roce 2011. Tuto cenu si spolu s dalšími čtyřmi dobrovolníky z Karlovarského kraje převzal 16. března 2012.

PROPAGACE SDRUŽENÍ
O naší činnosti na Toužimsku a Tepelsku pravidelně informujeme
veřejnost na Karlovarsku i za hranicemi regionu s cílem napomoci
k odbourávání předsudků a negativních představ většinové
společnosti. Pravidelně rozesíláme tiskové zprávy a píšeme články
do odborných časopisů a sborníků. Skrze prezentace na různých
seminářích a konferencích informujeme o naší činnosti, metodách,
principech a výsledcích naší práce.

<Vydali jsme 28 tiskových zpráv
<O našich aktivitách vyšlo více

než 100 článků
<V rozhlasu a televizi proběhlo

několik desítek zpráv
a reportáží

NÁVŠTĚVY V DOBRÉ VODĚ

Prezentace činnosti Českého západu:

Dobrou Vodu každoročně navštíví řada
jednotlivců i skupin s cílem dozvědět o naší
práci v sociálně vyloučených lokalitách.
Přijíždějí čeští i zahraniční studenti na
jednodenní i vícedenní exkurze, nebo jednotlivci
na odborné stáže. Kromě studentů se o naši
činnost zajímá i odborná veřejnost z organizací
a institucí, které se zabývají sociálním
vyloučením, integrací a inkluzí. V roce 2011 nás
například navštívili již poněkolikáté studenti
z Univerzity Karlovy a reálného gymnázia
Přírodní škola v Praze. V září Dobrou Vodou
procházeli také poutníci, kteří v rámci akce
POUŤ 2011směřovali z Božího Daru do Plzně.
Na své 150 km vzdálené cestě se setkali
s obyvateli Dobré Vody právě v našem
komunitním centru. Před tím než pokračovali do
nedalekého kláštera trapistů v Novém Dvoře se
zajímali o naši činnost a fungování dílen.

<Krajský úřad Karlovarského kraje – prezentace

pro pracovníky sociálních odborů obecních
úřadů
<Evangelická teologická fakulta – výuka
studentů
<Vláda ČR - Agentura pro sociální začleňování
v romských lokalitách – prezentace pro
poslance, senátory, novináře a další
<Centrum podpory inkluzivního vzdělávání
v Plzni – prezentace pro ředitele škol
<MPSV ČR a Národní centrum podpory
transformace sociálních služeb – prezentace
na konferenci Život v komunitě
<Karlovarský kraj – II. krajská konference
prevence kriminality a rizikového chování
<VOŠ sociální Cheb - výuka studentů
<Agentura pro sociální začleňování – přednáška
pro lokální konzultanty
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM
<Finančně nás podpořili:

Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační
program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Podporujeme vaši budoucnost – www.esfcr.cz;
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
Karlovarský kraj; Sbírkový projekt Pomozte
dětem! organizovaný společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí; Era
a ČSOB prostřednictvím Nadace VIA; Bratři
trapisté z kláštera v Novém Dvoře a Nadační
fond Znovuzrození; Magistrát města Plzně;
Biskupství plzeňské; Nadace ČEZ; Nadace
Divoké husy; Reálné gymnázium Přírodní škola
– Praha; Firma Novadus.

<Individuální dárci a členové Klubu
přátel Českého západu:
Jan Adámek, Tomáš Bayer, Petra Benešová,
Petr Blažek, Jan Bradna, Hedvika Danisová,

Marie Doležalová, Marie Dvořáčková, Anna Fojtíková, Milan Geiger,
Petr Hluštík, František Holák, Veronika Hovjacká, Tomáš Kaiser,
Marta Kaplanová, Markéta Kolíbalová, Mgr. Jana Kosová,
Mgr. Václav Krucký, Marie Křižáková, Marie Křížová, Lenka
Kuřátková, Jana Legová, Alan Leier, Miroslava Letošová, Karel Macek,
Jiří Mlejnecký, Jaroslav Mostek, Otto Novák, Michaela Nováková,
Jan Paleček, Dana Pilchová, Jarmila Rybová, Marcela Řezníčková,
Karel Satoria, Stanislav Šec, Terezie Šimonová, Mgr. Jiří Škoch,
MUDr. Jana Stará, František Svoboda, Marek Špinka, Jindřich
Tauchman, Eva Tomášková, Josef Vajskébr, Jaroslava Vanišová, Josef
Večeřa, František Vodička, Marie Votavová, Mgr. Petr Vrzáček, Marie
Zobáčová, Jan Lazar, Jiří Žižkovský, p. Kratochvíl, Martin Hessler.

<Materiálně nás podpořili:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Firma CRAISS, Logistic, s.r.o.,
Pivovar Chodovar spol. s. r. o., Zahrada Teplá, dárci cen na benefiční
ples BUŤI: Ledovec o.s., Naděje o.s., Hospic sv. Lazara, bratři trapisté
z kláštera v Novém Dvoře, Muzeum loutek Plzeň, Milan Liška – Liman
Sport, HUSKY, kapela Sedm nedostatečných, Nekuřácká kavárna
SERAF, HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Plzeň; Konto Bariéry
– Nadace Charty 77; Skautský oddíl Vločka z Plzně; CRAISS Logistic,
s.r.o.; Občanské sdružení Na počátku; MHZ Hachtel Czech s.r.o. –
Dipl. Ing. Pavel Minarik; fa ARIVA; Adam Hauner; Vlasta a Zdeněk
Poslední; Helena Kožená; Jiří Kožený a Jiří Kožený ml.; Alena Reslová;
Veronika Haláková; Martin Hejna; Manželé Irena a Stanislav Černých;
Daniel Pražák; Marie Juráčková; Václav Spejchal; Bohouš Eliáš z HC
Energie; dárci dobročinného obchodu BUŤI.

<Službou nás podpořili:
Společnost Google (Google Grants); Jednota Toužim – COOP;
cestovatelský portál HedvabnaStezka.cz; Společnost Člověk v tísni;
Jan Uhlík; naši dobrovolníci
Ženy z Dobré Vody soutěží o nejkrásnější rozkvetlé okno

<Naši dobrovolníci:
Anna Juráčková; Eva Gažáková; pomocníci při festivalu Teplá tančí;
řada obyvatel Dobré Vody, kteří pomáhali při veřejných brigádách
(Ralf Ducamp, Roman Pokorný a paní Věrka, obyvatelé panelového
domu a další); dobrovolníci obchodu BUŤI – Jana Beránková, Helena
Kyliánová, Emílie Lejčková, Helena Malá, Lenka Radová, Blanka
Kašparová, paní Pechová, Hana Chocholková, Markéta Trhlíková,
Jana Sobotová, Petr Jára, Marie Žáková, Zdeněk Maršálek, Dáša
Klierová, Dáša Klencová, Soňa Cimická, Paula Herczegfalvi, Irena
Merjavčíková, Jan Eret a další.

<Dále děkujeme za spolupráci / naši partneři:

Studenti Univerzity Karlovy na exkurzi v Českém západu

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách; Karlovarský
kraj – sociální odbor; Mgr. Pavel Vaculík, krajský koordinátor pro
romské záležitosti; Úřad práce v Karlových Varech, Plzni a Chebu;
Probační a mediační služba ČR, Karlovy Vary; Klášter trapistů
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v Novém Dvoře; Biskupství plzeňské; Klášter premonstrátů Teplá;
Město Teplá; Město Toužim; Informační centrum města Toužim;
Obecní úřad Nečtiny; Osadní výbor Dobré Vody; ZŠ a ZŠ praktická
Toužim, SOU Toužim; MŠ Sluníčko, Toužim; Lesní společnost
Teplá, a.s.; BioFarma Belina; ZIP – Západočeský institut pro ochranu
a dokumentaci památek, Plzeň; Firma Plus Design & Marketing s.r.o.;
Tomáš Souček – servis výpočetní techniky; Firma Bolid-M; Občanské
sdružení Na počátku; Cheiron T, o.p.s.; Občanské sdružení KOTEC;
Občanské sdružení Potichounku; Sbor dobrovolných hasičů Nečtiny;
TJ Sokol Nečtiny; Občanské sdružení Artists 4 Children; Studenti
a pedagogové soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, Praha;
Skautský oddíl Vločka z Plzně; Občanské sdružení Dobrovolnická
Regionální Agentura DoRA; Občanské sdružení TOTEM - regionální
dobrovolnické centrum; Hnutí fokoláre – Summer Job; SHM Klub
Plzeň (Salesiánské hnutí mládeže); Nekuřácká kavárna SERAF;
Občanské sdružení Ledovec; Mateřské centrum Karlovy Vary; Česká
televize; Český rozhlas; ČTK; Mladá fronta DNES; Karlovarský deník;
Toužimské noviny; Romea.cz; Romano hangos; Regionplzen.cz;
Adam.cz a další média; PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.; Mons. František
Radkovský; PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.; MUDr. Iva Weilguny; Kamila
Bobysudová; PhDr. Yvonna Lucká; Martin Sedloň a bratři obláti (OMI –
Obláti Marie Immaculate); Mgr. Jan Lego, Ph.D.; Zdeněk Maršálek;
Ralf Ducamp; Roman Pokorný; Markéta Levinská; Kateřina Zídková;
Anna Juráčková; dobrovolníci Českého západu a BUŤI a řada dalších.

Děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili dílo Českého západu. Naše činnost by nebyla
možná bez trvalé podpory všech našich příznivců
z různých koutů naší země.
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Úklid okolí panelového domu při jedné z dobrovolných brigád

Skautský oddíl Vločka jezdí do Dobré Vody dělat dětem radost

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA (aktiva a pasiva) v tis. Kč k 31. 12. 2011
AKTIVA

4049

Hmotný investiční majetek

710

z toho nemovitosti
z toho drobný hmotný majetek
z toho samostatné movité věci
z toho pořízení dlouhodob. investic
Zboží na skladě - BUŤI

54
164
492
0
2

Finanční prostředky

2725

z toho peníze na pokladně
z toho peníze na bankovním účtě

106
2619

Odběratelé

167

z toho krátkodobé pohledávky

167

Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně

43
47

z toho daň z mezd

47

Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky - nájemné dům
Pohledávky - ÚP dotace

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
z toho materiál pro tkalcovnu
z toho materiál na zaměstnávání
z toho materiál pro práci s dětmi
z toho ostatní režijní materiál
z toho náhradní díly na auto
z toho kancelářské potřeby
z toho keramická dilna
z toho PHM

Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby

54
67
234

825
155
48
248
92
21
16
21
224

136
135
1151
55
285
96
160
63
35
22
49
386

Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdr. pojištění
Ostatní daně a poplatky

4459
1437
71

Oprávky k sam. mov. věcem
Přímá podpora

4049

Dodavatelé

15

z toho krátkodobé závazky

15

Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr. poj.
Závazky k účastníkům sdružení
Oprávky k investičnímu majetku

8
307
183
0
657

z toho oprávky k samostatným mov. věcem
z toho oprávky k drobnému majetku

493
164

Vlastní jmění
Nerozdělený zisk minulého období
Nerozdělený zisk běžného období
Fondy

403
128
-168
663

z toho nadace Znovuzrození
z toho dar paní Řezbová

363
300

Dohadné účty pas. - zálohy ČEZ
Přijaté zálohy - na odkup bytů
Výnosy pr. období - projekty do r. 2012

54
3
1796

8433

z toho vzdělávací kurzy
z toho nájemné
z toho účetní a daňové poradenství
z toho telefony
z toho el. energie
z toho opravy aut
z toho povinné ručení
z toho supervize
z toho ostatní režijní náklady

z toho zákonné pojištění zam. na úraz
z toho poplatky a úroky
z toho ostatní poplatky

PASIVA

32
35
4

213
6

VÝSLEDOVKA (výnosy a náklady)
v tis. Kč k 31. 12. 2011
VÝNOSY
Tržby z prodeje výrobků a služeb
z toho tržby za tkalcovnu
z toho tržby za služby
z toho prodej zboží - BUŤI
z toho tržba z prodeje maringotky

Přijaté příspěvky

8265
2062
106
1156
760
40

837

z toho dary - Nadace Znovuzrození
převedeno do r. 2011 (fondy)
z toho členské příspěvky
z toho klub přátel ČZ

660
0
0
34

z toho ostatní dary
z toho ostatní příjmy (poj. plnění, spoluúčast)

143
0

Přijaté úroky
Dotace projektů

0
3821

z toho MPSV - ESP
z toho MPSV - SAS, TP
z toho Karlovarský kraj
z toho Město Plzeň
z toho NROS
z toho VIA
z toho NROS +VIA - převod z 2010
převedeno do r. 2012

2840
2285
50
49
105
70
218
-1796

Přijaté dotace od úřadu práce
Zisk

1545
-168
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ZISK
Zisk v naší organizaci vzniká z fakturování za služby,
jsou to například:
vykonaná práce
v l e s e, p ro d e j
vlastních výrobků
ze šicí dílny, tržby
z dobročinného
obchodu BUŤI.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
<Členstvím v Klubu přátel Českého západu
<Jednorázovým či pravidelným finančním příspěvkem
<Materiálním darem (přehled možných darů naleznete na našich internetových stránkách)
<Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.) a odbornými konzultacemi
<Zakoupením výrobků z dílen Českého západu na našich internetových stránkách
<Nabídkou možnosti prodeje našich výrobků na Vaší akci či ve Vašem obchodě
<Nabídkou reklamního prostoru či umístěním reklamního banneru na Vašich internetových stránkách
<Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
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).
Jaké jsou výhody členství v Klubu přátel?
Děvčata z Dobré Vody dělají radost tancem

<členská karta
<jednou ročně výrobek z našich dílen zdarma
<pozvánky na akce pořádané sdružením
<informační zpravodaj Zprávy z Českého západu
<výroční zpráva
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.

Členové Klubu přátel pomáhají dětem z Dobré Vody si rozšiřovat obzory
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THE CIVIL ASSOCIATION CESKÝ ZÁPAD
Ceský západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded, primarily
Romani, communities in the region of towns Toužim and Teplá. The organization offers social services,
educational programmes, employment counselling, free time activities, and supports people in becoming
involved in public matters.

The mission of Český západ
Our mission is to develop civil society in the area of towns Toužim and Teplá. According to the members of our
association, a civil society is such a society in which citizens show interest in resolving public issues, where
social exclusion is curtailed, and manifestations of xenophobia and ethnic intolerance limited.
Empowerment is a social process that helps people gain control over their own lives. It is a process
that fosters power in people for use in their own lives, their communities and in their society, by acting
on issues they define as important.
Community work helps local people to decide, plan, and take action to meet their own needs with the
help of available outside resources.

Activities of Český západ

Děti na maškarním bále / At fancy-dress ball for children

< We provide social services according to Act no. 108/2006
Coll., which consist mainly in social activation services
for families with children and field social services.
< We support self-confidence of socially excluded
inhabitants and we encourage them to discover their
uniqueness, resourcefulness, and possible further growth.
< We organize educational and vocational programs,
including individual tutoring.
< We offer essential employment counselling to help the
community members succeed in the labour market.
< We organize free time activities as a prevention of
pathologic phenomena.
< We involve socially excluded inhabitants into solving
problems of community interest, mainly on the municipal
level.
< We help to raise the standard of social culture (housing,
peaceful civic coexistence, etc.).
< We help to overcome communication barriers between the
inhabitants of the apartment building in Dobrá Voda (our
clients) and the representatives of state authorities.

More information www.cesky-zapad.cz
Pracovníci Českého západu / People of Český západ
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PRACOVNÍ TÝM

Vysvětlivky: * SAS - sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Soňa Vašíčková

Mgr. Jana Kosová

Výkonná ředitelka

Terénní programy - terénní
sociální pracovnice

Klára Berkyová

Helena Kožená

SAS* - asistentka pro práci
s dětmi, vedoucí tanečního
kroužku

Asistentka zaměstnávání,
mistrová šicí dílny (od 1. 4. 2011)

Zdeňka Bláhová

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková

Administrativní pracovnice
(od 12. 9. 2011)

Administrativní pracovnice

Mgr. Madla Čechová

Jana Nyergesová

Projektová manažerka
a fundraiserka

Koordinátorka dobročinného
obchodu BUŤI (od 17. 8. 2011)

Kateřina Daňková

Kamila Semrádová

SAS* - asistentka pro práci
s dětmi - volnočas.aktivity, individuál.
doučování (5. 9. 2011 – 30. 3. 2012)

SAS* - asistentka pro práci
s dětmi - Školička, individuální
doučování (od 5. 9. 2011)

Martina Doubková, DiS.

PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

SAS* - klíčová pracovnice
(od 1. 9. 2011)

Terénní sociální pracovník
(od 15. 2. 2012)

Ján Dunček

Mgr. Kamila Součková

Vedoucí pracovní skupiny mužů,
zodpovídá za technické zázemí
komunitního centra

Koordinátora zaměstnávání,
vedoucí textilní a keramické dílny

Anna Dunčeková

Hana Šatrová

Komunitní a terénní sociální
pracovnice

Terénní programy - projektová
manažerka projektu Místní
a profesní rozvoj ČZ (od 1. 9. 2011)

Jasleen Mary Gnanamicheal

Iva Pšeničková, DiS.

Asistentka pro práci s dětmi
ve Školičce a Odpoledním klubu

Koordinátorka dobročinného
obchodu BUŤI (do září 2011)

Mgr. Eva Haunerová

Marie Sušanská

Pracovnice pro vztahy
s veřejností (P.R.), mluvčí
sdružení

SAS* - asistentka pro práci s dětmi
(do 31. 7. 2011)

Tomáš Kolena
Asistent zaměstnávání,
správce komunitního centra

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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český západ o.s.

V plzeňském Dinoparku se toho dá tolik zažít!

Děvčata z Dobré Vody na prohlídce plzeňského muzea Techmánia

Vydal Český západ o.s. v roce 2012
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel., fax.: +420 353 391 132
mobil: +420 724 732 247
mobil: +420 602 663 513 (tisková mluvčí)
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz
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 soucástí 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“ obcanského sdružení PROTEBElive. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem.

