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V Ralsku začíná nový volnočasový projekt pro děti „Ralsko v pohybu“

 19. října 2010

O tomto víkendu se v obci Ploužnice uskuteční již druhý volnočasový 
workshop projektu „Ralsko v pohybu“, který zde až do konce února 
pořádá  pražské  občanské  sdružení  Tosara.  Projekt,  který  finančně 
podpořila Nadace Vodafone ČR, chce do Ralska přinést nové impulzy 
pro trávení volného času a vzdělávání dětí a mládeže.

   Projekt se koná vždy o víkendu jednou za čtrnáct dní a je složen 
jak z různých her a soutěží, tak z kreativních dílen zaměřených na 
různá témata. Děti si tak během půl roku trvání projektu vyzkouší 
různé výtvarné techniky, hru na perkuse a jiné hudební aktivity, 
dále je čeká taneční hip-hopový workshop a divadelní dílna. Program 
je otevřený všem dětem z Ploužnice a okolí a je poskytován zdarma.

Smyslem  jednotlivých  kroužků  je  přivést  děti  k činnosti,  ve 
které by se mohly najít a pokračovat v ní i po skončení projektu, a 
také jim dát možnost zažít pocit úspěchu v aktivitě, která je baví. 
Cílem  celého  projektu  je  pak  nabídnout  dětem  a  mladým  lidem 
z Ploužnice a okolí nové možnosti smysluplného trávení volného času, 
podpořit jejich kreativitu, vést je k cílevědomému přístupu ke svému 
životu a motivovat je k samostatnému plánování volného času. Obecně 
usiluje sdružení Tosara o to, aby se v lokalitě Ralsko - Ploužnice, 
kde  není  příliš  silné  zázemí  co  se  týče  kulturního  vyžití  a 
vzdělávání  vytvořil  prostor,  kde  by  tyto  potřeby  dětí  mohly  být 
naplňovány, do budoucna třeba i s větší pravidelností. 

Sdružení Tosara spolupracuje na projektu s mimoňským sdružením 
Bachtale, podporu však získalo také u města Ralsko. Radnice sdružení 
bezplatně  poskytla  klubovnu  v blízkosti  ploužnického  fotbalového 
hřiště, která vytváří důležité zázemí projektu.

 Občanské sdružení Tosara je neziskovou nevládní organizací, 
která  funguje  od  roku  2005.  Sdružuje  mladé  lidi  se  zájmem  o 
vzdělávání, práci s dětmi a mládeží, sociální problematiku a romskou 
kulturu. Hlavním cílem sdružení je zlepšení životních a kulturních 
podmínek  sociálně  vyloučených  komunit  nebo  jednotlivců  v  ČR  a 
zahraničí,  především  se  zaměřením  na  obyvatele  romského  původu, 
zlepšení  povědomí  obyvatel  ČR  o  situaci  v těchto  lokalitách  a 
podpora  etnické  tolerance  a  vzájemného  lidského  a  kulturního 
poznání.  V uplynulých  pěti  letech  pořádalo  sdružení  volnočasové 
projekty  ve  východoslovenské  obci  Červenica,  v současné  době  se 
vedle realizace projektu „Ralsko v pohybu“ zabývá také přípravami 
obdobného projektu ve městě Slaný. 

Další  informace  o  projektu  „Ralsko  v pohybu“  a  o.s.  Tosara 
najdete  na  internetových  stránkách  sdružení  www.tosara.wz.cz, 
případně na stránkách města Ralsko http://mestoralsko.cz/.     
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