Základn í grafický manuál

český západ o.s.
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Značka

Základní provedení značky
Základní barvou značky Český západ je hnědá. Tato barva byla již užita v minulosti a je již svým způsobem dostatečně zafixována. Dá se říci, že symbolizuje zemitost a syrovost prostředí, v kterém občanské sdružení Český západ
působí. Doplňkovou barvou je žlutá. Při aplikaci se preferuje barevné provedení značky, alternativou je černobílé provedení. Značku primárně aplikujeme
na bílou plochu. V případě použití na jinou než bílou plochu, musíme dbát,
aby bylo dosaženo co nejvýraznějšího efektu, to znamená, že podkladová
plocha by měla být pokud možno světlé barvy.

X
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Značka

Umístění názvu sdružení ve spojení se značkou
Základní a doporučená varianta umístění názvu sdružení. Název je vysázen v
jedné řádce písmem Univers 67 Condensed /Bold/ a je umístěn pod spodním
okrajem značky na její střední osu. Je vždy v definované základní barvě značky /hnědá/. V případě, že značka je použita černobíle, název sdružení je ve
100% černé.

český západ o.s.
10 x X
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Značka

Variantní místění názvu sdružení ve spojení se značkou
Možná varianta umístění názvu sdružení. Název je vysázen v jedné řádce písmem Univers 67 Condensed /Bold/ a je umístěn vedle pravého okraje značky
na její horizontální střední osu. Je rovněž v definované základní barvě značky
/hnědá/. V případě, že značka je použita černobíle, název sdružení je ve
100% černé.

český západ o.s.

9,5 x X

1c

Značka

Černobílé provedení značky
Varianty značky pro černobílé provedení.
Varianta a: 100% černá
Varianta b: 100% černá + 20% černá

a

b
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Barevnost prostředí a užití barev v „matrix” systému

Barevnost

Základní barvou sdružení Český západ je hnědá (barva 1). Je obsažena v logu
sdružení a v typografii nahrazuje černou barvu. Tiskoviny jsou navrženy tak,
aby při jejich produkci byly používány v převážné většině tyto 2 barvy.
Doplňkovou barvou je žlutá barva (barva 2). Při aplikaci barev je možné podle
potřeby použít 40% barvy 2 (žluté). Matrixový systém dovoluje pravidelné, ale
i nepravidelné střídání barev podle citu a uvážení uživatele. stejně tak mohou
být barvy užívány v různých velikostech čtvercového modulu (viz příklady na
této straně).

1

2
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Barvy
CMYK

Pantone

1) C 20 %, M 100 %, Y 100 %, K 50 %

1) Pantone 499 C

2) M 27 %, Y 80 %,

2) Pantone 136 C

3) 40 % barvy 2

3) 40% barvy 2
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Písmo

Písmo a jeho užití
Pro veškerou typografi je určena zůžená verze písma Univers Adriana
Frutigera. Toto písmo dovoluje sazbu i většího množství textu bez většího
nároku na rozsah potištěné plochy. Pro sazbu většiny textů v menších
stupních se doporučuje Univers 57 Regular. Univers 67 Bold je určen hlavně
pro titulky, eventuelně pro zvýraznění textu. Univers 47 Light v nejslabším
řezu se doporučuje užívat omezeně.

Univers 47 Condensed /Light/

aábcčdeěéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDEĚÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮÚV
WXYÝZŽ 123456789,-+*/=.;–§¨¨)]}“„

Univers 57 Condensed /Regular/

aábcčdeěéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDEĚÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮ
ÚVWXYÝZŽ 123456789,-+*/=.;–§¨¨)]}“„

Univers 67 Condensed /Bold/

aábcčdeěéfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýzž
AÁBCČDEĚÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮ
ÚVWXYÝZŽ 123456789,-+*/=.;–§¨¨)]}“„
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Merkantilní tiskoviny

Dopisní papír A4

10 mm
15 mm

český západ o.s.
Univers 57 Cond. 11’/ 13’

IČO 26550334
Bankovní spojení: č. ú. 0803288319/0800

Univers 57 Cond. 9’/ 11,5’

297 mm

Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel.: +420 353 391 132, +420 602 663 585
e-mail: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz

10 mm

210 mm

4a

Merkantilní tiskoviny

Obálky DL a C6

8 mm

6 mm

český západ o.s.

10 mm

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
www.cesky-zapad.cz

Mít život
ve svých
rukou

Univers 67 Cond. 9’/ 9,5’

český západ o.s.
Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
www.cesky-zapad.cz

Mít život
ve svých
rukou

Univers 57 Cond. 8’/ 9,5’

Vizitky

Merkantilní tiskoviny

Pro Český západ jsou určeny 2 druhy vizitek. Obecná ve formátu na výšku
a vizitky pro jednotlivé pracovníky sdružení jsou koncipovány na šířku ve
standardním formátu

25 mm

5 mm

6 mm

český západ o.s.

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
Mít život
ve svých
rukou

Univers 67 Cond. 9’/10’

IČO 26550334
tel., fax: 353 391 132
mobil: 602 663 585

6 mm

e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

5 mm

5 mm

4b

Univers 67 Cond. 11’
Univers 57 Cond. 7’

český západ o.s.

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
www.cesky-zapad.cz

Mgr. Eva Haunerová
tisková mluvčí

Mít život
ve svých
rukou

telefon: 603 772 309
e-mail: eva.haunerova@cesky-zapad.cz

42 mm

4c

Pozvánka a komplimentka

Merkantilní tiskoviny

210 mm

český západ o.s.

Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel.: +420 353 391 132, +420 602 663 585
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

100 mm

Kurz pletení košíků
/proutěné košíky snadno a rychle/
Úterý 18. září 2008 v 18 hodin v Dobré Vodě
Lektorka: Věra Musterová
Program: Jak se nesplést při pletení
S sebou: Koš s jídlem

S přátelskými pozdravy

74 mm

český západ o.s.

Mít život
ve svých
rukou

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
www.cesky-zapad.cz

105 mm

4c

Merkantilní tiskoviny

Presentační desky pro tiskoviny formátu A4 a menší

český západ o.s.

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
tel., fax: +420 353 391 132
mobil: +420 602 663 585
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz
IČO: 26550334
DIČ: CZ26550334
Bankovní spojení:
číslo účtu: 0803288319/0800
Česká spořitelna a.s.,
pobočka Toužim,
nám. Jiřího z Poděbrad 101,
364 01 Toužim

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.

Mít život
ve svých
rukou
český západ o.s.
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Razítko

Varianty razítka
Na výrobu razítek jsou užity černobílé varianty loga

český západ o.s.
Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
tel. +420 353 391 132
+420 602 663 585
IČO: 26550334

český západ o.s.
Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
tel. +420 353 391 132
+420 602 663 585
IČO: 26550334
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Brožury

Brožury ve formátu A5 ve 2 barvách
Možné varianty úpravy titulních stran nejrůznějších tématických brožur.

Zpráva o činnosti
2006 – 2007

Zpráva o činnosti
2006 – 2007

český západ o.s.

český západ o.s.

Zpráva o činnosti
2006 – 2007

český západ o.s.

Objevujeme
svět

Mít
život
ve svých
rukou

Přebíráme
odpovědnost za
náš život v komunitě a společnosti
Učíme
se tvořit
a být
spolu
Cesta
k vykročení
do světa

Na
vlastní
nohy

6a

Brožury

Mít život ve
svých rukou

Brožury ev. letáky A5 ve čtyřbarevném tisku
a úprava vnitřní textové dvoustrany

český západ o.s.

Mít život ve
svých rukou

český západ o.s.

český západ o.s.
O sdružení Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12. 2001. Jeho cílem je vytvářet podmínky
pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich
samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Sdružení
ve svých aktivitách uplatňuje principy komunitní práce.
Poslání Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území
Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů
sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení,
projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem
občanů na řešení věcí veřejných.
Český západ • poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to
svého
zejména poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
poslání
a terénních programů,
dosahuje • posilováním sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporou při
objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj,
• pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů,
• vytvářením pracovních příležitostí, případně pomocí s uplatněním na
pracovním trhu,
• organizováním volnočasových aktivit, individuálního doučování, prevencí
patologických jevů,
• zapojováním sociálně vyloučených občanů do řešení problémů veřejného
zájmu, zejména na komunální úrovni,
• zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.),
• překonáváním komunikačních bariér mezi obyvateli panelového domu
a zástupci veřejnoprávních institucí.
Činnost
sdružení
Aktivity pro
děti

Cílem těchto aktivit je podpořit dobrovodské děti, aby byly schopné obstát při
vstupu do základní školy a i dále zvládat její nároky. Velký důraz klademe i na
aktivní a tvořivé využívání volného času všech místních dětí i mládeže. Mezi
nejvýznamnější patří:
• školička pro předškolní děti
• individuální doučování
• volnočasové aktivity v klubovně
• etická výchova a náboženství
• odpolední klub v Toužimi
• kroužky vaření, šití, tanců
• kurz anglického jazyka
• výlety, kulturní akce apod.

Aktivity pro Hlavní myšlenkou těchto aktivit je zlepšit život obyvatel Dobré Vody, což
dospělé uskutečňujeme skrze:
• vytváření pracovních příležitostí, případně zprostředkování pracovních míst
• poradenství v sociální a právní oblasti
• umožnění odpracování alternativního trestu pro odsouzené ve spolupráci
s probační a mediační službou ČR
• zprostředkovávání rekvalifikací
• vzdělávací programy (kurzy českého a anglického jazyka, obsluhy PC,
právního povědomí )
• zájmové aktivity (tvořivé dílny, dámský klub, kurzy šití)
Komunitní Nedílnou součástí všeho snažení pracovníků Českého západu je uplatňování
aktivity principů komunitní práce, jejíž cílem je navození trvalé sociální změny.
Komunitní práce má obyvatelům Dobré Vody pomoci k tomu, aby pracovali
a usilovali o něco společně, objevovali své vlastní zdroje a možnosti svého
dalšího rozvoje. Mezi nejvýznamnější činnosti patří:
• vytvoření domovního výboru a jeho další soustavná podpora
• iniciování vzniku osadního výboru Dobré Vody
• kultivace veřejných prostranství osady
Obchůdek Přímo v sídle sdružení provozujeme krejčovskou a tkalcovskou dílnu, kde
Českého jsou zaměstnávány romské ženy přímo z Dobré Vody. Šijí se zde pohodlné
západu o.s. tuniky, praktické tašky a kapsáře, ubrusy a prostírání. Mnohé výrobky jsou
navíc ručně zdobeny barevným potiskem. V dílně se také na dřevěném stavu
tkají bavlněné koberce, jejich ruční výroba patří mezi tradiční romská
řemesla. Kompletní nabídku výrobků z dílny Českého západu naleznete v
internetovém obchůdku na našich webových stránkách www.ceskyzapad.cz.
Více informací o činnosti sdružení najdete na www.cesky-zapad.cz.
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Brožury

Brožury a letáky A5 s použitím tématických fotografií ve 2 barvách
Řešení brožur a ev. letáků ve 2 barvách. V těchto případech jsou i fotografie
použity ve 2 barvách (Pantone 499 C a podtisk fotografie 40% Pantone 136 C)

Mít život ve
svých rukou

Objevujeme
svět

český západ o.s.

český západ o.s.

Přebíráme
odpovědnost
za život v komunitě
a společnosti

Na vlastní
nohy

český západ o.s.

český západ o.s.

6c

Plakát ve formátu A3 nebo A2 ve 2 barvách

Plakát

Matrix systém opět umožňuje variabilitu a střídaní barevných ploch,
střídání fotografií v několika čtvercových modulech a různé umisťování
textových bloků

český západ o.s.
Přebíráme zodpovědnost
za náš život v komunitě a společnosti

Kontakt:

O sdružení

Poslání

Český západ o.s.
Dobrá Voda 8
364 01 Toužim

Občanské sdružení Český západ působí
v romské komunitě v Dobré Vodě
u Toužimi (Karlovarský kraj) od 17. 12.
2001. Jeho cílem je vytvářet podmínky
pro zkvalitnění života obyvatel Dobré
Vody, a to skrze zásadní změnu v nich
samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Sdružení
ve svých aktivitách uplatňuje principy
komunitní práce.

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

tel.+420 353 391 132
+420 602 663 585
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz
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Web

Řešení webových stránek sdružení
Řešení webových stránek vychází z principů řešení tiskovin. Kompoziční rastr,
barevnost a typografie jsou identické s řešením tiskovin
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Fotografie

Užití fotografií v rámci jednotného vizuálního stylu
Pro potřeby Českého západu byl vytvořen rozsáhlý soubor fotografií ze života
a činností komunity. Fotografie z tohoto souboru jsou využívány v rámci
jednotného vizuálního stylu. Jejich užívání a skladba vychází vždy ze čtvercového rastru, nebo jeho násobku, to znamená: 2x čtverec na šíř, 2x čtverec na
výšku, 3x čtverec, 4x apod. Množství a témata fotografií zaleží na momentálních potřebách sdružení.
(Fotografie jsou určeny i pro propagaci sdružení ve veřejných médiích. Zde se
však jejich užití již nemusí řídit pravidly vizuálního stylu.)

Jednotný vizuální styl občanského sdružení Český západ by navržen a zrealizován v rámci
projektu „Něco se stane! – pilotní projekt návrhu postupů pro rozvoj neziskového sektoru
a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji” občanského sdružení PROTEBE live.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem.

© atelier Pelc 2007

grafický design, typografie, grafika vizuálních komunikací
Závodu Míru 579, 360 17 Karlovy Vary, telefon 353 564 450,
e-mail: atelier@atelierpelc.cz, www.atelierpelc.cz

