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Zplnomocňování

romské komunity

v Dobré Vodě

u Toužimi a okolí

(na Toužimsku

a Tepelsku)

Vznik sdružení v roce 2001.

Český 

západ



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.

Poslání

sdružení



Dobrá Voda:

Asi 86-ti členná romská

komunita žijící v jednom

panelovém domě se

14 malometrážními

byty (v obci, kde dalších

zhruba 15 stálejších

obyvatel tvoří menšinu).

Cílová

skupina

Nová Farma, Služetín, Bezděkov:

Tamní sociálně vyloučené lokality – terénní sociální práce.



Naše 

činnost

- pracujeme s dětmi, 

mládeží i dospělými

- pracujeme s jednotlivci i

s celou komunitou

- zabýváme se podporou 

zaměstnanosti, 

vzdělanosti, volným časem 

a zapojováním obyvatel do 

věcí veřejných



Naše 

činnost
- poskytujeme sociální 

služby (sociálně 

aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi a terénní 

programy)

- pořádáme vzdělávací 

a rekvalifikační programy, 

organizujeme individuální 

doučování a doprovázení 

studentů při studiu na SŠ

- vytváříme pracovní příležitosti, případně pomáháme 

s uplatněním na pracovním trhu



Naše 

činnost
- organizujeme volnočasové 

aktivity pro děti i dospělé, 

- zabýváme se prevencí 

sociálně patologických jevů

- zapojujeme obyvatele do 

řešení problémů veřejného 

zájmu, a to zejména 

na komunální úrovni

- zvyšujeme sociální kulturu 

bydlení, občanského soužití 

apod.



Naše 

činnost

- snažíme se přispět 

k posílení sebevědomí 

romských občanů z Dobré 

Vody a podporovat je

při objevování jejich 

jedinečnosti, vlastních 

zdrojů a možností 

pro další rozvoj

- snažíme se překonávat 

komunikační bariéry mezi 

našimi klienty a zástupci 

veřejnoprávních institucí



Dobrá Voda v roce 2001 

• téměř 100% nezaměstnanost

• všechny děti na 2. stupni ZŠ na 

zvláštní (praktické) škole

• vysoká míra záškoláctví dětí

• kriminalita (vloupání, krádeže...)

• panelový dům v havarijním 

stavu

• nepořádek ve vesnici

• špatné často až nepřátelské 

sousedské vztahy 

• pasivita lidí



Dobrá Voda v roce 2010 

• téměř 70% zaměstnanost

• 50 % dětí setrvává i na 2. stupni 

na klasické ZŠ

• 4 studenti na SŠ

• děti tráví aktivně svůj volný čas

• odstraněn havarijní stav 

panelového domu za přispění 

jeho obyvatel, vytvořen domovní 

výbor

• obyvatelé (Romové i ne-

Romové) zkrášlují společně 

veřejná místa v obci 

• v obci funguje Osadní výbor

• snížení kriminality

• zapojování lidí do věcí veřejných

• v Dobré Vodě funguje textilní a 

keramická dílna, kde pracují romské 

ženy

• každý měsíc probíhají veřejné brigády



Principy naší práce
• pracovat na tom, co lidé sami 

chtějí a do čeho vkládají své 

emoce

• skrze malé úkoly a úspěchy 

jim ukazovat jejich sílu a 

schopnosti, posilovat jejich 

sebevědomí a aktivitu

• ukazovat jim na malých 

úkolech obecné principy, které 

je možné zevšeobecňovat

• umožnit jim podílet se na 

rozhodování

• podporovat je ve výběru 

vyšších cílů a ukazovat čím 

mohou přispívat společnosti 
= komunitní práce



Komunitní práce
• cílem je navození trvalé 

sociální změny, která vychází 

zevnitř (klientů, komunity)

• napomáhá k zplnomocnění 

příslušníků komunity tak, aby se 

její členové stávali vědomými 

svých vlastních kvalit a síly, měli 

příležitost si to ověřovat ve 

svém životě (v praxi) a měli 

příležitost zažívat, že jsou 

schopni své problémy řešit 

vlastními silami
• nedělá práci za druhé - pomáhá tak, aby poskytnutá pomoc od 

komunitních pracovníků (profesionálů) byla postupně nahrazována 

vzájemnou pomocí lidí přímo z komunity



Dobročinný 

obchod 

BUŤI v Plzni

- výtěžek obchodu putuje na 

vzdělávání, zaměstnávání, 

volnočasové programy 

a další aktivity občanského 

sdružení Český západ

- obchod nabízí použité věci, 

které získává jako dary od 

veřejnosti (oděvy, módní 

doplňky, knihy, hudbu, filmy, 

bytové doplňky) 

- prodává výrobky chráněných 

dílen 

- s provozem obchodu pomáhají dobrovolníci (prodej, třízení zboží...)

Kontakt: Veleslavínova 7, Plzeň, info@buti.cz, www.buti.cz

mailto:info@buti.cz
mailto:info@buti.cz
http://www.buti.cz/


Český západ - ocenění

• značka Ethnic Friendly zaměstnavatel

• ocenění Gypsy Spirit 2009 za příkladnou 

práci na zlepšení situace Romů v České 

republice

• poděkování Výboru dobré vůle 

– Nadace Olgy Havlové za vynikající 

realizaci projektu



Více informací

www.cesky-zapad.cz

Děkuji za pozornost.
Mgr. Eva Haunerová


