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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení,

„Mít život ve svých
rukou“

rok s rokem se opět sešel, a tak nastal čas ohlédnutí a bilancování v podobě výroční zprávy
obecně prospěšné společnosti Český západ, o.p.s. za předešlý rok. Stejně tak, jako tomu
bylo vloni i letos bych se zastavila ve svém úvodním slově nad některými významnými
událostmi v organizaci, které zasáhly do jejího života během roku 2017. První významnou
událostí z mého pohledu bylo navázání spolupráce s Nadací Albatros v podobě podpoření projektu „Cesta k rovnocennému vzdělávání“, která umožnila nabídnout pomoc dětem
a jejich rodičům v sociálně vyloučených lokalitách ještě před začátkem jejich předškolních anebo na startu jejich školních dní. Za významnou spolupráci považuji především
ve vztahu k inkluzi ve vzdělávání, která klade zvýšené nároky nejen na učitele ale i na
žáky v mateřských a základních školách a jsem velmi ráda, že jsou tací, kteří chápou, že
neziskové organizace mohou být v tomto významnými pomocníky. Tady patří naše velké
díky i Základní škole v Teplé, která s námi v rámci tohoto projektu spolupracovala a bez
jejíž pomoci, bychom projekt jen stěží realizovali. V rámci komunitní práce se v loňském
roce podařilo zorganizovat několik akcí pro obyvatele města Teplá, na nichž jsme se spolupodíleli. Týkalo se např. akcí „Férová snídaně“ anebo „Cesta pohádkovým lesem“, které
významným způsobem přispěly k podpoře komunitní pospolitosti obyvatel města. Tady
patří naše poděkování Zastupitelstvu města Teplá za podporu a spolupráci. I v loňském
roce pokračovala realizace velmi úspěšného projektu „Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení“ podpořeného ze zdrojů Evropské unie. Zde se znovu potvrdila potřebnost
odborného sociálního poradenství, a to především dluhové poradny v místech působení
organizace. Největší oblastí v aktivitách organizace však nadále zůstává poskytování sociálních služeb prevence dle zákona o sociálních službách za podpory Karlovarského kraje.
Organizace má registrovány dvě sociální služby, a to službu terénní programy, které jsou
zaměřeny na pomoc osobám starším 16-ti let a dále službu sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. V případě obou těchto služeb byl v loňském roce v organizaci kladen důraz
na terénní formu služeb a na poskytování pomoci v přirozeném prostředí uživatelů. Díky
tomuto se tak dařilo více rozkrývat problémy, které často zůstávaly skryty za zavřenými
dveřmi domácností. Mezi ně patřilo v loňském roce např. domácí násilí. V obou službách
již v roce 2017 byla také věnována velká pozornost prevenci a popř. změně ve způso-
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SLOVO
bu poskytování služby tak, aby nedocházelo ke vzniku závislosti uživatelů na organizaci
popř., aby tyto závislosti byly co nejdříve odstraněny. K tomuto přispívá i dobře se rozvíjející spolupráce s městy a jejich úřady místech působení organizace. Jmenovitě se jedná o
OSPOD Karlovy Vary a OSPOD Mariánské Lázně anebo Městský úřad Teplá či Městský
úřad Toužim. Jelikož jsme si vědomi závažnosti a dlouhodobosti tohoto problému, je jeho
řešení stěžejním prvkem Strategického plánu organizace pro roky 2018 – 2020, který byl
v loňském roce na půdě organizace vytvořen a v prosinci loňského roku schválen Správní
radou organizace. Myslím, že ze shora uvedeného vyplývá, že v organizaci byl v loňském
roce odveden velký kus práce, bylo podpořeno mnoho klientů, ale vzhledem k charakteru
organizace, tedy obecně prospěšné společnosti, mohlo být toto realizováno jen díky velké a
nezištné pomoci mnoha institucí i jednotlivců, kterým všem za uplynulý rok velmi děkuji.
Jmenovitě zřizovateli Nadačnímu fondu Znovuzrození s podporou bratří trapistů z kláštera
v Novém Dvoře, Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Karlovarskému
kraji, Plzeňské diecézi, v čele s biskupem Tomášem Holubem a mnoha dalším podporovatelům, pomocníkům a dobrovolníkům a hlavně skvělému týmu ZAMĚSTNANCŮ :-).

Vaše Mgr. Petra Vodenková, ředitelka

LETÁKY

SUMMARY
• We involve socially excluded people into solving problems of their community interest, mainly on the municipal level.
• We help to raise the standard of their living condition and social integration (housing,
peaceful civic coexistence, etc.).
• We help to overcome communication barriers between our clients and the representatives of local public and other authorities.
More information: www.cesky-zapad.cz
www.facebook.com/Ceskyzapad/
www.eshop.cesky-zapad.cz

O NÁS
ČESKÉM
ZÁPADĚ

HISTORIE
U zrodu organizace stáli bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, kteří v létě roku 2000
zaměstnali několik mužů z Dobré Vody a nejbližšího okolí při výstavbě kláštera. Základní
myšlenkou pomoci byla podpora integrace místní romské komunity do společnosti. S nárůstem počtu zaměstnaných a hlubším vhledem do jejich životní situace, vyvstala potřeba
komplexnější formy pomoci. Na základě této spolupráce vzniklo 17. prosince 2001 občanské sdružení Český západ, které bratři trapisté dodnes duchovně, materiálně i ﬁnančně
podporují a jejichž zástupci jsou také členy správní rady. Český západ se tedy zpočátku
věnoval především oblasti zaměstnávání a teprve později od roku 2003 se začala v aktivitách uplatňovat metoda komunitní práce a aktivity organizace byly postupně rozšiřovány
o sociální služby, volnočasové a vzdělávací programy pro ženy a děti, až do široké škály
činností, které realizujeme v současnosti. Postupně od roku 2007 se rozšiřovalo také území, ve kterém Český západ působil z Dobré Vody na Novou Farmu a do oblasti Tepelska
a na širší území Toužimska. Na konci roku 2013 se změnila právní forma Českého západu
a občanské sdružení se transformovalo v obecně prospěšnou společnost. V roce 2015 byla
dokončena rekonstrukce sídla Českého západu v Dobré Vodě a slavnostně otevřeno Komunitní centrum.

SUMMARY
About Český Západ public beneﬁt organisation
Český Západ is non-governmental organization that helps to empower members of socially excluded communities in the region of towns — Toužim and Teplá in Western Bohemia.
Český Západ oﬀers social services, educational programmes (including pre-school education), employment counselling, leisure time activities, and supports people inbecoming
involved in public matters. The organization uses methods of community work to get
members involved and employed. Český Západ also runs sewing and ceramic workshop
where its clients are employed or activated.
Main goals and 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 social work.
• We support self-conﬁdence of socially excluded people and we encourage them to
discover their uniqueness, resourcefulness, and possible further growth.
• We organize educational and vocational programs, including individual tutoring of
children and youths.
• We oﬀer basic employment counselling to help the people succeed and get involved in
the oﬃcial labour market.
• We organize leisure time activities as a prevention of pathology but also for individual
improvement and growth of each person — children, youths and whole families.

NAŠE
POSLÁNÍ
A MOTTO

FINANČNÍ ČÁST
z toho materiál na opravu budov

Cestovné
Ostatní služby
z toho vzdělávací kurzy

107

56
1642
75

z toho nájemné

198

z toho účetní a daňové a právní poradenství

283

z toho telefony

140

z toho el. energie

179

z toho opravy aut

115

z toho povinné ručení a hav. pojištění

71

z toho opravy a udržování PC síť

42

z toho leasing-auta

99

z toho opravy budov

19

z toho odvoz odpadů

63

z toho údržba softwaru

54

z toho služby pro šicí dílnu

67

z toho supervize

25

z toho ostatní režijní náklady

Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdr. pojištění
Ostatní daně a poplatky
z toho zákonné pojištění zam. na úraz
z toho poplatky a úroky

Posláním Českého západu je zmírňovat sociální vyloučení v Karlovarském kraji a zvyšovat
schopnost obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách a uspět ve většinové společnosti. Český západ se také snaží působit proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
Naším cílem je budovat občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů o řešení věcí veřejných, kde mají všichni stejná práva a přístup ke službám. Snažíme se směrovat
lidi, se kterými pracujeme, aby problémy, které jim přináší život, řešili svépomocí a „měli
život ve svých rukou.“
Český západ svého poslání dosahuje především:
• poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů
• zplnomocňováním sociálně vyloučených obyvatel prostřednictvím metody komunitní práce
• podporou vzdělávání a organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež
• podporou dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejně a obecně prospěšných
prací

212

5564
1658
41
33
8

Dary
Silniční daň, daň z nemovitostí

4
12

Pokuty a penále
Odpisy hmotného majetku

0
94

Zaměstnanci Českého západu respektují křesťanské hodnoty, které stály u vzniku organizace,
napomáhají duchovnímu rozvoji členů a věří v krásu a důstojnost každého člověka. Jsou si vědomi, že jejich práce podporuje nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá
velkou tvořivou sílu. Spojuje své síly s partnery, kteří mu pomáhají naplňovat poslání. Jsme
nápomocni lidem, se kterými pracujeme, aby své obtížné životní situace řešili svépomocí a
měli život ve svých rukou. Český západ a jeho pracovníci podporují prostřednictvím sociálních
služeb a komunitní práce jak jednotlivce, tak komunity na Karlovarsku a Mariánskolázeňsku.
• Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., jsou to sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

NAŠE
ČINNOST
/ PRACOVIŠTĚ
• Snažíme se o zplnomocňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit mimo jiné metodou
komunitní práce. Zplnomocňování je sociální proces, který pomáhá lidem získat kontrolu nad
svým životem. Pomáhá jim rozvíjet své schopnosti a motivaci a obojí využívat k aktivnímu
řešení problémů a důležitých záležitostí ve vlastním životě, komunitě i širší společnosti.
• Organizujeme volnočasové aktivity především dětí, mládeže a dospělých, jako prevenci
sociálních a patologických jevů.
NAŠE PRACOVIŠTĚ
Dobrá Voda – Komunitní centrum a sídlo Českého západu
Sídlo Českého západu, o. p. s., se nachází v Dobré vodě, v nově zrekonstruované budově,
která spojuje zázemí organizace a prostory Komunitního centra. Nachází se zde kanceláře
zaměstnanců terénních programů, sociálně aktivizačních služeb, vedení organizace, hovornou pro klienty s prostorem pro projektové pracovníky, ale také školička, kuchyně a velký
multifunkční společenský sál. V neposlední řadě je součástí našeho komunitního centra
keramická a truhlářská dílna (Dobrá Voda 52). Budova, která je majetkem trapistického
řádu z Nového Dvora, slouží k propojování obyvatel v Dobré Vodě s obyvateli okolních
měst a obcí. Je pravidelně využívána k realizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé z
celého okolí. Snažíme se podpořit členy k tomu, aby se spojovali a aktivně zapojovali do
naplňování potřeb a prosazování zájmů a hledání cest vedoucích k rozvoji jednotlivce i celku. Komunitní pracovník spolupracuje při uspokojování potřeb s řadou institucí na lokální
regionální úrovni. Neustále pracujeme na zlepšování vzájemných vztahů mezi obyvateli v
celé Dobré Vodě, a tím se snažíme přispívat ke zlepšování společného soužití.
Nová Farma – komunitní prostory
Naše komunitní prostory na Nové Farmě se nachází přímo v jednom ze vchodů panelového domu, které tvoří jádro této sociálně vyloučené lokality. V těchto prostorách probíhají
komunitní aktivity, podpora předškolního vzdělávání, volnočasové aktivity pro děti a další

FINANČNÍ ČÁST
Zúčtování s FU-daň z mezd

39

Oprávky k investičnímu majetku
z toho oprávky k samos.mov.věcem
z toho oprávky k drobnému maj.

989
825
164

Vlastní jmění

453

Nerozděná ztráta minulého období
Nerozdělený zisk minulého období

0
103

Nerozdělený zisk běžného období

-20

Fondy
z toho nadace Znovuzrození

878
460

z toho nevyčerpané prostř. Dotací
Dohadné účty pas. - zálohy ČEZ
Daň z přidané hodnoty

418
53
31

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
z toho materiál pro šicí dílnu

10325
1254
303

z toho materiál na zaměstnávání

9

z toho materiál pro práci s dětmi

165

z toho ostatní režijní materiál

104

z toho náhradní díly na auto

38

z toho kancelářské potřeby

66

z toho uhlí pro kom. Centrum

59

z toho DHM

109

z toho PHM

294

NAŠE
PRACOVIŠTĚ

FINANČNÍ ČÁST

setkání (Nová Farma a Teplá).

AKTIVA

3086

Hmotný investiční majetek
z toho nemovitosti
z toho drobný hmotný majetek
z toho samos. movité věci
z toho pořízení dlouhodob. Investic

1327
54
164
1109
0

Místa poskytování služeb

Finanční prostředky
z toho peníze na pokladně
z toho peníze na bankovním účtě
Odběratelé

1193
12
1181
129

Dobrá Voda 52

z toho krátkodobé

129

Pohledávky za zaměstnanci
Poskytnuté provozní zálohy

35
55

Pohledávky - nájemné dům

26

Dohadné účty aktivní
Náklady příštích období

213
108

PASIVA
Dodavatelé
z toho krátkodobé závazky

3086
50
50

Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdr .poj.

18
308
184

Nám. Jiřího z Poděbrad 104, Toužim
Palackého 104, Teplá,

Na této adrese má organizace pronajaty dva prostory. Na obou adresách je umístěno zázemí
pro terénní pracovníky obou služeb, a to speciﬁcky u sociálně aktivizačních služeb jak v
ambulantní, tak i v terénní formě a také zde mají zázemí naši pracovníci dluhové poradny,
která má působnost v rámci celého ORP Karlovy Vary a ORP Mariánské Lázně. Poradna
je součástí projektu EU „Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení“, a díky tomu
jsou veškeré její služby poskytovány bezplatně. Kanceláře dluhové poradny jsou umístěny
i v obci Dobrá Voda v rámci provozní doby, která je spíše orientační. Pokud mají naši klienti o službu a konzultaci zájem, je důležité si schůzku objednat předem. Poradce se snaží
vždy přizpůsobit časovým možnostem klientů nebo dle domluvy s našimi pracovníky. Naše
organizace zároveň nabízí v rámci stejného projektu i možnost konzultace se sociálně-zdravotním pracovníkem, který je zaměřen na pomoc při řešení zdravotních problémů a komunikaci s lékařem. Také je zde možnost mentoringu – doprovodu, tedy pomoci například na
úřadech. Garantem dluhové poradny je právník se zkušenostmi v dané problematice.
Šicí dílna Českého západu
Palackého ul. 104, Teplá
Český západ v rámci svých aktivit provozuje šicí dílnu a podporuje tak regionální výrobu.
Šicí dílna se zaměřuje na ruční textilní výrobu z přírodních materiálů (len, bavlna). Naše
výrobky nesou označení organizace Český západ.

NAŠE
PRACOVIŠTĚ
• Šijeme lněné a bavlněné tašky, kapsáře, zástěry a chňapky, látkové pytlíky, ubrusy, podsedáky a mnoho dalších výrobků.
• Zajišťujeme profesionální potisk formou sítotisku, např. ﬁremním logem. Pokud je to
možné, tiskneme ručně.
Výrobky jsou charakteristické pro Český západ především svým designem. Dílenská činnost napomáhá k propagaci, podpoře a šíření dobrého jména celé organizace.
Prodej a nabídku výrobků naleznete na naších stránkách:
eshop.cesky-zapad.cz

SPONZOŘI
Spolupracující organizace
Orgán sociálně právní ochrany dětí Mariánské Lázně a Karlovy Vary, Úřad práce ČR —
pobočky Toužim, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Město Teplá, Město Toužim, Městská
policie Toužim, Státní policie Teplá, Infocentrum Teplá, Základní a Mateřská škola Teplá,
Základní a Mateřská škola Toužim, Střední odborné učiliště Toužim, Point 14, Kotec, o. p.
s., Správa zdravotních a sociálních služeb. Cheb, Armáda Spásy ČR, Pomoc v nouzi, o. p.
s., Farní charita Karlovy Vary a Cheb, Diecézní charita Plzeň, Intervenční centrum Karlovy
Vary, Fokus Karlovy Vary, Na Zemi (Férová snídaně), CARITAS VOŠ Olomouc, Speciálně pedagogická centrum Mariánské Lázně, Místní akční skupina Český Západ, MAS
Sokolovsko, Pragulic, Bezobalu, Palaestra, Nová Škola, o. p. s., Romea, o.p.s.
Všem spolupracujícím a partnerským organizacím děkujeme.

SPONZOŘI

LIDÉ
ČESKÉHO
ZÁPADU

Chodovar spol. s.r.o

SPRÁVNÍ RADA:

Maso a uzeniny Pelant

Bc. Ladislav Lego – předseda

Zahradnictví Drmoul, Petr Schneiderwinkl

Jan Dunček – člen

Individuální dárci

Dom Samuel (Ivo Lauras),- člen

Tomáš Bayer, Ondřej Beneš, Petr Blažek, Sylva Daničková, Hana Dudíková (Novadus,
spol. s r. o.), Václav Krucký, Marie Křížová, Jana Legová, Karel Macek, Věra Michalicová, Dana Pilchová, Rehabilitace Karlovy Vary, s. r. o., Jarmila Rybová, Karel Satoria, Jana
Stará, František Svoboda, Stanislav Šec, Jiří Škoch, Marek Špinka, Jindřich Tauchman,
Josef Vajskébr, Josef Večera, František Vodička, Petr Vrzáček, Tomáš Zdechovský, rodina
Zemanova, Doležalova, Balajkova, Žižkovských, Volejníkova, Hurtova, Valovova, Konečná, Grossova, Ajvazi, Divišova, Staňkova, Keprtova, Juráčkova ml./st., rodiny z troubské
farnosti pod záštitou Mons. Františka Koutného, Novotných, Horáčkova, Klimkova, Cihlářova, Holešovských.

Ing. Václav Maršík PhD. – člen

Hmotné dary
Starý most, s. r. o., Na počátku, o. p. s., (oblečky a pleny pro miminka); Chodovar, spol. s.
r. o.; Nová Karna, spol. s r.o.; Maso a uzeniny Pelant; spol. s. r. o.; Zahradnictví Petr Schneiderwinkl Drmoul; Technické služby Toužim
Někteří dárci si nepřejí být zveřejněni, proto uvádíme jen výčet některých darů: vybavení
pro prvňáčky (školní tašky, sešity a penály), koberec do školky, koberec do odpoledního
klubu, pečivo na dětské svačiny, dětské oblečení a další potřeby, dřevo na různé akce.
:) Všem našim dárcům, sponzorům i donorům děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jan Lego, PhD. – člen
Mgr. Jana Kosová – členka do 24. 5. 2017

LIDÉ
ČESKÉHO
ZÁPADU
DOZORČNÍ RADA:

PODPORA ČESKÉHO
ZÁPADU
Finančně nás podpořili (granty a dotace)

Mgr. et Ing. Lenka Kuřátková - členka

• Karlovarský kraj

Otec Jiří (Georges Kuba) - člen

• Živý kraj

Mgr. Alena Hnojská - členka
PATRONI ČESKÉHO ZÁPADU:
Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, Csc. - odborný garant kurikula, katedry řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS v Praze
Mons. František Radkovský - emeritní biskup plzeňský
PhDr. Jiřina Šiklová CSc. - významná česká socioložka
NÁŠ PRACOVNÍ TÝM
Mgr. Petra Vodenková | Ředitelka organizace, sociální pracovnice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
Bc. Ludmila Madejová, DiS.│ Vedoucí služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, zástupce ředitele, sociální pracovnice (od 2 .5 .2017)
Mgr. Anna Juráčková, DiS.│Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sociální pracovnice (do 25. 6. 2017)
Andrea Bratrychová, DiS.│Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální pracovnice (od 1. 9. 2017)

• Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.
• Úřad vlády ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Nadace Albatros
• Úklidová ﬁrma, Marcela Trnková

SPOLUPRÁCE A ROZVOJ PRAC.
TÝMU

LIDÉ
ČESKÉHO
ZÁPADU

lerantního a přátelského prostředí mezi pracovníky. Rok 2017 byl z hlediska týmu a jeho
dynamiky poměrně náročný. Došlo k nástupu mnoha nových pracovníků a někteří stávající
odešli. O to více je třeba se společně setkávat, poznávat se a komunikovat. Jedenkrát za
měsíc probíhají celo-týmová setkání, kde jednotlivé týmy představují svou aktuální činnost
a mohou diskutovat a sdílet své problémy a zkušenosti. Jejich cílem je také podpořit soudržnost a informovat o důležitých záležitostech a chodu organizace. Vedle toho probíhají
jedenkrát týdně porady a nově také dle potřeby jednání napříč týmy (sociálně aktivizačních
služeb, terénních programů) a porada vedení. Pracovníci se také zapojují a účastní se mnoha komunitních akcí, které se konají v Dobré Vodě či na Nové Farmě nebo v Teplé. Pro
neformální setkávání již mnoho času nezbývá, ale na konci kalendářního roku pořádáme
pravidelná setkání. V roce 2017 se nám vydařil vánoční večírek v Teplé v restauraci Kuželna, kde se zaměstnanci sešli k vzájemnému posezení a soutěži v hraní kuželek. Příjemně
strávený předvánoční čas napomohl seznámení a začlenění do kolektivu i nové pracovníky.

Klára Berkyová | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracovnice v sociálních
službách, komunitní pracovnice

Vzdělávání pracovníků

Anna Dunčeková | Vedoucí služby - Terénní programy, pracovnice v sociálních službách,
komunitní pracovnice

Jana Siváková | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracovnice v sociálních
službách, komunitní pracovnice
Zuzana Zedníková | Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pracovnice v sociálních službách (do 31. 8. 2017)
Tomáš Kolena | Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pracovník v sociálních
službách, technicko-hospodářský pracovník
Terénní programy:

Pracovníci absolvují pravidelné vzdělávání, které vyplývá z povinností dalšího vzdělávání
sociálních pracovníků dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a reaguje na jejich
aktuální a individuální potřeby pro profesní rozvoj.

Barbora Kynclová | Terénní programy - pracovnice v sociálních službách (do 30. 9.
2017)

Supervize

Miroslav Vychytil | Terénní programy - pracovník v sociálních službách

Supervize je nástroj, který je naší skupinou intenzivně využíván. Ať již se jedná o individuální či týmovou supervizi. Její prioritou je především profesionální rozvoj, rozšiřování
dovedností, pomoc řešit složité zakázky klientů, vyrovnat se s pracovním stresem a předcházet syndromu vyhoření.

Mgr. Monika Křemenová | Terénní programy - sociální pracovnice
Nela Jambrichová│Terénní programy - pracovnice v sociálních službách (od 1. 9. 2017)
Marika Kováčová│Terénní programy - pracovnice v sociálních službách (od 1. 6. 2017)
Projektoví pracovníci:
Petra Markéta Vodenková│ Projektový pracovník (od 1. 3. 2017)

LIDÉ
ČESKÉHO
ZÁPADU

VYUŽITÍ
KOMUNITNÍHO CENTRA ČZ

Bc. Lukáš Vojtěch Vodenka│ Koordinátor služeb projektu EU

Nataša Berkiová | Projektový pracovník (od 1. 9. 2017)

Každou sobotu se otevírá ženám ale i sousedům, místním, a přespolním, keramická dílna,
která má sídlo v Dobré Vodě a probíhá jako součást komunitní práce. Modeluje se, glazuje,
vypaluje a povídá o každodenních radostech a starostech. Cílem keramické dílny je potkávat se nejen s místními lidmi ale i s širokým okolím. Jsme rádi za společnou chuť tvořit jak
s dospělými, tak i s dětmi. Sál v komunitním centru je také využíván našimi tanečnicemi
při pravidelných zkouškách našeho kroužku, který v roce 2017 měl 7 členů. Děti nacvičují
dvakrát týdně, a to v pondělí v Dobré Vodě a ve čtvrtek na Nové Farmě. Taneční vystoupení
je doprovázeno hudbou a zpěvem a děti předvádí své účinkování hlavně na pořádaných
akcích. V prostorách sálu se konají společné porady, setkávání týmu, akce pro veřejnost,
vánoční dobročinný jarmark, tvořivé dílny. Prostory komunitního centra slouží také našim
nejmenším, kde se zúčastňují školičky a předškolní vzdělávání. Pro větší děti funguje individuální a skupinové doučování.

Mgr. Ondřej Špendlíček | Projektový pracovník, externě

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Mgr. Martina Nováková | Projektový pracovník, externě

Veřejně prospěšné práce

MLitt Marta Bíba | Projektová manažerka, fundraising

Mgr. Ing. Lenka Kuřátková | Finanční manažerka organizace

Český západ v oblasti zaměstnávání úzce spolupracuje s úřadem práce v celé ČR. Muži
provádějí drobné údržby vozidel a budov. Sečou trávu a podílí se na udržování čistoty v
přilehlém okolí organizace. Ženy fungují jako pomocnice v centru. Podílí se na úklidových
pracích, pomocných administrativních činnostech a pomáhají na našich komunitních akcích.

Jiří Kovář | Administrativní pracovník

SPOLUPRÁCE A ROZVOJ PRACOVNÍHO TÝMU

Jasleen Gnanamicheal│Projektový pracovník
Jitka Červenková | Projektový pracovník
Martina Ježková | Projektový pracovník, Terénní programy - pracovnice v sociálních službách, (do 15. 7. 2017),
Jana Lísová | Projektový pracovník (do 31. 7. 2017)

Administrativa:

Pravidelná setkávání a kulturní rozmanitost týmu
Významnou složkou týmu Českého západu jsou nejen odborně vzdělaní pracovníci, kteří
do organizace přicházejí ale i ti, kteří pochází přímo z komunity, se kterou Český západ
pracuje a kteří mají osobní zkušenost s prostředím sociálního vyloučení a životem v něm.
Bez nich by Český západ nebyl tím, čím je. Snažíme se o otevřené klima, o nastolení to-

KOMUNITNÍ PRÁCE
NA NOVÉ
FARMĚ

HODNOTY
A ETICKÝ
KODEX
ČZ

Projekt „Na vlastní nohy“ byl podpořen částkou ve výši 252 776 Kč v rámci programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2016 Úřadu vlády ČR. Realizace probíhala
od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Zásady

Přátelská setkání s „Férovou snídaní“

2. Společné dobro

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejít se v parku, na nábřeží nebo na náměstí se
známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídat fairtradové a lokální suroviny. Jako v loňském roce, tak i v letos pořádal Český západ již 3. ročník Férové snídaně v
Teplé. Počasí přálo a přátelská atmosféra v parku umocnila a zpříjemnila dětem i dospělým
krásné odpoledne. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový den pro fair
trade. Připraven byl bohatý program a jako každý rok mohli všichni ochutnat mimo jiné i
výrobky, které nabídla pro všechny Bio Farma Belina z Nežichova.

3. Solidarita

1. Důstojnost lidské osoby

4. Subsidiarita
5. Kvalita
Hodnoty
1. Pravda
2. Svoboda
3. Spravedlnost
4. Láska
Speciﬁcký charakter služby a práce.
Svým osobním přístupem vtiskují pracovníci Českého západu pracovním postupům charakter služby tím, že:
a) respektují poslaní organizace a usilují o jeho naplňování,
b) usilují o takový vztah ke své práci, aby byla zároveň zaměstnáním i realizací jejich
osobního poslání.

HODNOTY
A ETICKÝ
KODEX
ČZ

KOMUNITNÍ PRÁCE
NA NOVÉ
FARMĚ

Český západ vytváří prostor pro všechny lidi dobré vůle, kteří splňují odborné požadavky
a chtějí poskytovat služby potřebným v duchu tohoto kodexu.

V letošním roce se podařilo několika obyvatelům z Nové Farmy zapojit se do akcí pořádaných městem Teplá (ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti jsme spoluorganizovali například „Cestu pohádkovým lesem“). Naše spolupráce se týkala zejména kulturních
aktivit, které jsou pro „novofarmské“ asi nejsilnější motivací, stejně jako aktivity s dětmi
v letních měsících. Podporujeme jejich chuť, zapojujeme se a společně hledáme cestu k
většinové společnosti, hledáme inspiraci a nové cesty. Každý rok komunitní práce na Nové
Farmě zakončujeme společným setkáním u promítání fotograﬁí z celého roku, dobrým
punčem a předáním symbolického dárku do každé rodiny.

Odborné a osobnostní kvality pracovníků Českého západu
K naplnění cíle dosáhnout maximální možné kvality práce vedou pracovníky tyto předpoklady:
a) profesní odbornost

PROJEKT PODPORUJÍCÍ SLUŽBU
b) lidskost (ve smyslu laskavého přístupu a pozornosti věnované druhému)
Na Vlastní nohy
c) odpovědnost
d) poctivost
e) dobré vztahy na pracovišti
f) vlastní aktivita a tvořivý přístup
Práva a povinnosti, závazky a omezení pracovníků
1. Právo na uznání poctivé práce ze strany zaměstnavatele
2. Právo na důstojné pracovní podmínky
3. Právo na odborné vzdělávání v souladu se zásadou kvality
4. Právo na duchovní pomoc a podporu

Cílem projektu v roce 2017 bylo navázat na dlouholetou komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Český západ využil co nejvíce zkušeností
z dlouholeté praxe v oblasti komunitní práce v Dobré Vodě a předával tyto zkušenosti do
dalších lokalit jako je Nová Farma. Cílem projektu bylo zapojování obyvatel do společných aktivit – do společného plánování, realizace a hodnocení aktivit, které si lidé z Dobré
Vody společně naplánovali. Dalším záměrem projektu byla péče o veřejné prostranství a to
formou veřejných brigád, ale také budováním komunitní zahrady, která měla vzdělávací a
praktický charakter. Dalším novým prvkem projektu bylo přetvoření dámského klubu do
keramického kroužku s cílem uschopnit, zvýšit motivaci a kompetence žen k řešení problémů v místní komunitě, zvýšení jejich zájmu o dění v komunitě, zlepšení mezilidských vztahů, komunikace a spolupráce s dětmi a dále aktivity představující odměnu za odvedenou
práci jako jsou oslavy, kluby a společné kroužky, které komunitu stmelují při odpočinku
a zábavě. Po úspěchu z minulého roku se tento koncept postupně přenášel i do komunitní
práce na Nové Farmě. Ačkoliv se jedná o dlouhodobý cíl, který je však nezbytný pro start
jakékoli spolupráce s obyvateli, je možné říct, že prostřednictvím intenzivnější komunikace se tento cíl daří naplnit. Podařilo se nám, společně s místními lidmi, uspořádat řadu akcí,
do kterých se obyvatele přímo zapojili. Přispívali svými nápady, byli u jejich příprav, akce
společně s námi vedli a částečně i hodnotili.

KOMUNITNÍ PRÁCE
V DOBRÉ
VODĚ

HODNOTY
A ETICKÝ
KODEX
ČZ

Český západ si pro některé své aktivity zvolil jednu z metod sociální práce – komunitní
práci.

Povinnosti pracovníků
1. dodržovat zákony

Cílem komunitní práce je sociální změna, pokud možno trvalá. Konkrétně usiluje o vytváření intenzivních vztahů mezi jednotlivci a skupinami dané komunity, a to tak, aby
sami členové vyjádřili, co potřebují, žádali změny a vlastními silami ji uskutečňovali. Jde o motivaci obyvatel ke společné činnosti. Předpokladem takové práce je cílená
podpora vzdělávání. Naši pracovníci vytváří takové podmínky, které umožňují získávat
vědomosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných každodenních problémů. Jde o to,
motivovat obyvatele ke změně a rozvíjet je tak, aby toho byli schopni dosáhnout. V Dobré Vodě probíhá každoročně velké množství akcí. Velmi se daří především komunitním
brigádám, díky kterým se prostředí v Dobré Vodě rok od roku zvelebuje. V roce 2017
jsme také rozšířili naši zahrádku o různé druhy bylin a zeleniny. Na realizaci se podílelo
15 dospělých a 6 dětí.
Tradiční největší akce: oslava Mezinárodního dne Romů, Den dětí, Putování k Živému
Betlému, Tříkrálová sbírka, Potravinová banka, Taneční kroužek, doprovod dětí do MŠ,
Odpolední klub, Tvořivé dílny, Férová snídaně, Mikulášská nadílka, Pohádkový les.
Těší nás, že se do našich komunitních akcí zapojuje stále více obyvatel. Uvědomujeme
si, že je třeba v této práci pokračovat i nadále, ať kvůli vztahům ve vsi nebo k posilování
vzájemné důvěry.

2. dodržovat interní směrnice a pracovní postupy
3. respektovat svědomí své i druhých

ČINNOST
ČESKÉHO
ZÁPADU
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
V roce 2017 pracovnice nadále spolupracovaly s Orgánem sociálně právní ochrany dětí v
Mariánských Lázních a Karlových Varech, což přineslo spolupráci s novými rodinami v
návaznosti se službami v regionu. Rodiny žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách,
speciﬁckých obtížnou dostupností služeb, úřadů, zaměstnání a vzdělávacích institucích.
Poskytování služby probíhá za podpory Karlovarského kraje. Naše práce se zaměřuje především na rodiny s dětmi. Pracovnice zprostředkovávají pomoc při zajištění základních
dokladů, podporují děti a jejich rodiče v procesu vzdělávání dětí a připravují je na vstup
do mateřské, základní a střední školy, podporují klienty při hledání zaměstnání, pomáhají
rodinám s hospodařením a s řešením základní dluhové problematiky, nabízí pomoc při
hledání nebo udržení bydlení, v oblasti zdraví a v kontaktu se společenským prostředím.
Pracovnice se snaží zapojit členy komunity do volnočasových aktivit a snaží se odbourat
jejich závislost na službě. Pro děti jsou pořádány akce, výlety a letní prázdniny, kde se podařilo propojit lokality příměstských táborů a letní školičku.
PROJEKT PODPORUJÍCÍ SLUŽBU
Cesta k rovnocennému vzdělávání
Hlavním cílem projektu „Cesta k rovnocennému vzdělávání“ je nabídnutí systematické
podpory ve vzdělávání a přípravě na školní docházku dětem z vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska. Hlavní myšlenkou projektu bylo v dětech podporovat intelektuální rozvoj,
smysl pro pravidelnost a řád, stejně jako práci v kolektivu pod vedením zkušeného pedagogického pracovníka. Mezi vybrané aktivity patřila školička, předškolní příprava, domácí
příprava na školu nebo volnočasové motivační aktivity. Díky projektu se nám podařilo
navázat na aktivity projektu „Norské fondy“. Je evidentní, že práce s mládeží ve smyslu
vzdělávání je ve vybraných lokalitách potřeba a je nutno zaměřit se na ni i do budoucna.
Díky začlenění dětí do projektu, došlo k navázání spolupráce s rodiči a změně jejich pohledu na vzdělání. Díky provázanosti různých projektů postupně dochází ke změně pohledu
naší cílové skupiny. Pokud bude dále pokračovat vše podle očekávání, může se stát naše

TERENNÍ PROGRAMY
často neumí či nemají možnost tuto sociální situaci změnit. Nejčastěji uplatňují spíše
krátkodobé životní strategie, jejichž cílem je především uspokojit základní každodenní
potřeby. Dalším přínosem tohoto projektu je, že se děti mohou alespoň integrovat do
majoritní společnosti. Děti si díky projektům rozšířily obzory, získaly určité vědomosti a
zkušenosti, které jsou jedinečné. Děti ze sociálně vyloučených lokalit získávají své zkušenosti výhradně v prostředí sociální exkluze a jejich sociální učení od počátku probíhá v
podmínkách nepříliš kompatibilních s podmínkami v ně lokalit, avšak možnost zapojovat
děti z raného dětství do majoritní společnosti je rozhodně nesmírnou výhodou a lepší
kooperací s majoritní společností.

TERENNÍ PROGRAMY
cestu, aby chápali, jak moc je důležité naplňovat volný čas dětí efektivně. Celkově by se
dalo říct, že díky projektu jsme dosáhli velkého množství pozitivních výsledků. Projekt
nám umožnil nejenom dodržet vytyčené cíle, ale zajistil i přesah u plánovaných výstupů.
Děti i mládež udělaly během trvání projektu ohromný pokrok a to jednak ve svém intelektuálním rozvoji, ale také v chování ve společenstvu a přijetí „obecných“ pravidel a zásad
správného chování. Projekt umožnil získat prostor pro intenzivnější způsob setkávání s
dětmi, mládeží a rodiči. Projekt prevence kriminality již několik let pomáhá dětem ze znevýhodněného prostředí, aby lépe a smysluplně trávily volný čas. Dále jsou děti a mládež
podporovány, aby vnímaly přínos zájmových kroužků pro jejich osobnostní rozvoj. Kontinuita je naprosto klíčovým elementem pro efektivní práci s cílovou skupinou.
Projekt se realizoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 z rozpočtu Karlovarského kraje na
podporu aktivit v oblasti prevence kriminality ve výši 50. 000 Kč.
Co se děje kolem nás II.
V rámci dotačního programu „Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu
dětí a mládeže v Karlovarském kraji“ jsme zahájili projekt s názvem „Co se děje kolem nás
II.“, a to především díky ﬁnanční podpoře projekt Karlovarského kraje „Živý kraj“ , a to v
celkové výši 47.820 Kč.
Tento projekt byl pro děti velkým přínosem. Děti trávily svůj volný čas plnohodnotně a smysluplně, tím dochází k primární prevenci tak, že děti nemají možnost páchat
přestupky, ve smyslu drobných krádeží, užívání návykových látek či sprejerství, a tím
nedochází k delikventnímu či asociálnímu chování. Tyto projekty obecně lze považovat
za primární prevenci, ve smyslu opatření. Děti díky projektu měly možnost navštívit místa a prostředí, které samy navštívit nemohou, jelikož nemají prostředky. Na formování
osobnosti dítěte rozhodně má vliv sdílená sociální zkušenost, tedy především kamarádi,
kteří se společně zúčastňují těchto projektů, což je rozhodně velkým přínosem pro děti.
Na vývoji osobnosti dítěte má vliv sociální a kulturní prostředí, jelikož rodiče nedisponují dostatečným sociálním kapitálem (vzdělání, schopnost účasti na veřejném životě)
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skupina modelovým klíčem k řešení problému. Z 16 školou povinných dětí z Nové Farmy
úspěšně postoupily do dalšího ročníku všechny děti a v průměru došlo ke zlepšení jejich
studijního průměru o sedmnáct procent.
Projekt se realizoval od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ﬁnančně byl podpořen Nadací Albatros
ve výši 508 560 Kč.

TERENNÍ PROGRAMY
Terénní programy jsou zaměřeny na klienty od 16 let věku převážně ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a a Tepelsku (Toužim, Teplá, Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Poutnov, Horní Poutnov, Pěkovice, Hoštěc, Křepkovice a Mrázov), kde mají lidé
omezený přístup ke službám, zaměstnání, bydlení, vzdělávání, sociální ochraně a zdravotní
péči. Poskytování služby terénních programů probíhají za podpory Karlovarského kraje.
Mezi nejčastější potřeby klientů patří pomoc s vyřízením základních dokumentů, osobních
dokladů, jednání s úřady, vyřizování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, získávání zaměstnání, zlepšování bytových podmínek a podpora rodičovských kompetencí. V
roce 2017 se podařilo našim pracovníkům proniknout do nových lokalit na Bochovsku a
Bečovsku. Navázali úzkou spolupráci ostatními organizacemi na místní i krajské úrovni a
započali svojí práci i v novém zázemí v Teplé, a tím se podařilo šířit dobrou pověst organizace ve všech svěřených oblastech. Neodmyslitelnou součástí terénních programů a služby
SAS je již řadu let „Potravinová banka,“ kterou jsme pořádali i v letošním roce. Naše organizace distribuuje potravinovou a materiální pomoc klientům pod podmínkou vzájemné
aktivní spolupráce a nenadálé situace, která je krátkodobá a okamžitá. Těší nás, že jsme již
patnáctou organizací, která se do potravinové sbírky zapojila.

TERENNÍ PROGRAMY
čených lokalitách se nachází řada osob s vážnými psychickými problémy či duševními nemocemi, které nebyly nikdy řádně diagnostikovány a léčeny, řada osob trpí neléčenou cukrovkou a řadou dalších civilizačních chorob. Na vině je chybějící prevence, nezodpovědný
přístup k léčbě, despekt k současným autoritám, ale rovněž chybějící síť pomáhajících
profesí. Cílem projektu je zlepšit životní situaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit na
Tepelsku a Toužimsku a napomoci jejich integraci do většinové společnosti. Díky projektu
dosahujeme toho, že bude " narušen" začarovaný kruh dluhů, závislostí a celkově špatné
životní situace, který se v posledních letech zdá mnohem pevnější a beznadějnější. V roce
2017 Dluhová poradna podala 10 úspěšných návrhů na povolení oddlužení a klienti se na
naše pracovníky obrací i v průběhu insolvenčního řízení a plněním splátkového kalendáře.
Doba realizace projektu je od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2019, místo realizace projektu: Toužimsko, Tepelsko, Mariánskolázeňsko a Karlovy Vary. Projekt bude podpořen celkovou částkou 3 653 481 Kč z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.
PROJEKTY ZA ROK 2017:

PROJEKT PODPORUJÍCÍ SLUŽBU
Pojeďme třeba na výlet VIII.
Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení
Projekt je zaměřen na práci s důsledky sociálního vyloučení, které se ve stále vyšší míře
objevují a jejich neuspokojivé či žádné řešení vede k jejich prohlubování a minimální šanci
na zlepšení. Jedná se zejména o zadlužení. Mezi zhruba 300 klienty Českého západu má
vysoké procento problémy s dluhy. Jedná se o dluhy na nájemném, na službách spojených
s bydlením (elektřina, plyn), dluhy vůči pojišťovnám a zejména vůči poskytovatelům bankovních a nebankovních půjček. Neuspokojivá ekonomická situace vede dlužníky k tomu,
že hledají únik a "východiska" v návykových látkách (pervitin a alkohol) a výherních automatech, což nezřídka vede k závislostem. V neposlední řadě přináší život v sociálním
vyloučení a neuspokojivá ekonomická a životní situace řadu zdravotních rizik a problémů,
jenž nebývají včas diagnostikovány, případně řešeny odpovídajícím způsobem (ve vylou-

Projekt reaguje na potřeby dětí žijících v těžkých životních podmínkách v sociálně vyloučených obcích na Toužimsku a Tepelsku. Děti z těchto lokalit mají nesnadnou startovní
pozici při jejich cestě za vzděláním. Jejich situaci ovlivňuje mnoho faktorů, jako například
nízké sebevědomí, nedostatek motivace k pravidelné školní docházce, chybějící podpora
a ohodnocení ze strany rodičů, nekvalitní zázemí pro přípravu do školy, nevyhovující dopravní spojení z domova a negativní sociální status rodiny. Mnohé ze znevýhodněných dětí
nejsou zvyklé komunikovat se svými vrstevníky a jsou vystaveny posměškům a ústrkům.
Díky projektu „Pojeďme třeba na výlet VIII.“ jsme nabídli dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v průběhu roku 2017. Podpořilo se zapojit celkem 65 dětí z Dobré Vody
a z Nové Farmy. Do některých aktivit se připojili i rodiče dětí, což považujeme za velký
úspěch. Pro naši práci je důležitá úzká kooperace s rodiči, snažíme se jim ukázat správnou

