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Výroční zpráva o.s. Tosara za rok 2010
1. O nás - historie a cíle sdružení
Občanské sdružení Tosara je nevládní neziskovou organizací, která je registrována
Ministerstvem vnitra ČR a jejíž činnost byla zahájena 28.12. 2005. Sdružuje mladé lidi, kteří
mají zájem o sociální problematiku, romskou kulturu a práci s dětmi a mládeží. Od roku 2005
realizovala Tosara několik projektů. V letech 2006 – 2009 to byly čtyři letní projekty
zaměřené na volný čas romských dětí z východoslovenské obce Červenica. Tři z nich byly
finančně podpořeny grantem Agentury Mládež/Mládež v akci, projekt z roku 2007 byl
realizován z vlastních nákladů členů sdružení. Na přelomu let 2010 a 2011 se uskutečnil
projekt Ralsko v pohybu zaměřený na volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže
z obce Ploužnice (město Ralsko), což je rovněž lokalita ohrožená sociálním vyloučením.
Projekt Ralsko v pohybu finančně podpořila Nadace Vodafone. Od ledna roku 2011 pořádá
Tosara zatím poslední projekt zaměřený rovněž na volnočasové aktivity dětí a mládeže,
tentokrát ze sociálně vyloučených lokalit města Slaný. Tento projekt je finančně podpořen
z programu Mládež v akci.
Hlavním cílem sdružení je zlepšení životních a kulturních podmínek sociálně vyloučených
komunit nebo jednotlivců v ČR a zahraničí, se zaměřením na obyvatele romského původu, a
to především prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Dalšími cíli jsou
podpora etnické tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání, zlepšení povědomí
obyvatel ČR o situaci v sociálně vyloučených lokalitách, zvyšování kvalifikace lidí
zapojených do projektů, zajištění soběstačnosti a udržitelnosti jednotlivých projektů a další.
Za tímto účelem sdružení usiluje o realizaci humanitárních a rozvojových projektů
zaměřených především na volný čas dětí a mládeže, dále na oblasti školství, sociálního a
interkulturního vzdělávání, o realizaci projektů v ČR zaměřených na zvýšení informovanosti
o situaci sociálně vyloučených komunit, spolupráci s dalšími nevládními organizacemi nejen
z ČR, spolupráci s různými subjekty veřejného i soukromého sektoru a účast na grantových
programech české vlády i mezinárodních a evropských projektů.

2. Členové a vedení
Během roku 2010 zrušili na vlastní žádost své členství ve sdružení dva jeho členové, Marie
Bromová a Jakub Horáček, novým členem sdružení se naopak stal Jiří Kunecký. Ke 31. 12.
2010 mělo tedy občanské sdružení celkem 7 členů.
Rada sdružení:
Předseda sdružení:
Daniel Škarka
Místopředsedkyně sdružení: Žofie Hradilková
Místopředsedkyně sdružení: Jana Rejžková
Andrea Lvová
Členové
Petr Zápotocký
Vojtěch Marek
Jiří Kunecký
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Všichni členové sdružení pracují na dobrovolné bázi, sdružení nemá žádného člena
zaměstnaného na pracovní smlouvu.
Kromě stálých členů se sdružením spolupracuje ještě asi 10 dalších dobrovolníků.

3. Zpráva o činnosti
Rok 2010 považujeme co se týče sdružení za poměrně úspěšný, podařilo se nastartovat nové
projekty a aktivizovat členy k další intenzivní činnosti. Přelomový byl tento rok v tom, že
jsme se rozhodli své aktivity rozšířit na území ČR. Po asi měsíčním průzkumu českých
sociálně vyloučených (romských) lokalit, byly tedy naplánovány byly dva nové projekty
v Ralsku a ve Slaném. Na oba projekty jsme získali grant.
Ukážu vám, co dokážu V
Pátý ročník projektu Ukážu vám, co dokážu se díky neobdržení grantu a dalším osobním
důvodům neuskutečnil. Koordinátorky projektu Žofie Hradilková a Jana Rejžková pouze
uskutečnily pětidenní návštěvu Červenice, kde se v menším měřítku věnovaly volnočasovým
aktivitám s dětmi, ale hlavně se pokusily čekajícím obyvatelům obce vysvětlit, proč se již
projekt konat nebude. Bylo přislíbeno, že se v nějaké podobě v budoucnosti pokusíme
v projektu pokračovat.
Ralsko v pohybu
Projekt Ralsko v pohybu je zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže pocházející z
obce Ploužnice (Ralsko), která se vyznačuje špatnou dostupností práce, nedostatkem kontaktu
s ostatními obyvateli regionu, malou dopravní dostupností a zejména nedostatečnými
možnostmi trávení volného času i vzdělávání se.
Projekt se koná od října 2010 do února 2011 vždy o víkendu jednou za čtrnáct dní. 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.
Projekt byl podpořen Nadací Vodafone ČR částkou 130 000 Kč.
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Účastníci projektu:
Koordinátoři Jiří Kunecký
Jana Rejžková
Karla Hostašová - výtvarno
Účastníci
Tereza Hofmanová - výtvarno
Helena Pušová - tanec
Rudolf Neugebauer - tanec
Vendula Uherová - tanec
Eliška Hrubá - tanec
Nika Nováková - divadlo
Dan Jenšík - divadlo
Herna Slaný
Projekt Herna Slaný, zaměřený na volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně
vyloučených lokalit města Slaný, byl sice naplánován v roce 2010, nicméně realizován bude
až po celý rok 2011. V době psaní této zprávy je tedy v samých počátcích. Projekt finančně
podpořila ČNA z programu Mládež v akci částkou 75 000 Kč.

4. Finanční zpráva za rok 2010
Údaje v Kč
Příjmy
Členské příspěvky
Doplatek grantu od ČNA na projekt Ukážu vám, co dokážu IV
Grant od Nadace Vodafone na projekt Ralsko v pohybu (čerpání do
února 2011)
Grant od ČNA na projekt Herna Slaný (čerpání v roce 2011)
Celkem

60 455
225 514

Výdaje
Vyčerpání doplatku grantu Ukážu vám, co dokážu IV
Vyčerpání části grantu Nadace Vodafone na projekt Ralsko v pohybu
Bankovní poplatky
Celkem

33 859
41 923
490
76272

Rozdíl příjmů a výdajů ke 31.12. 2010

149 242

1 200
33 859
130 000
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5. Plány na rok 2011
V roce 2011 bychom chtěli:
-

-

Úspěšně dokončit projekt Ralsko v pohybu (konec únor 2011)
Zrealizovat (pokračovat v realizaci) projekt Herna Slaný (konec prosinec 2011), na který
jsme obdrželi grant od ČNA programu Mládež v akci
Rozšířit naši činnost o další projekt/y, především na území ČR
- navázat na projekty ve stávajících lokalitách (Slaný, Ralsko), započít činnost
v dalších lokalitách
- plánujeme letní tábor v lokalitě Ralsko – Ploužnice, od podzimu pak projekt
obdobný projektu Ralsko v pohybu, který by ale již měl směřovat
k pravidelnějším aktivitám, případně k vytvoření denního centra/klubu
- zaměřit se dále chceme na vzdělávací (přednáškové) projekty, projekty
zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže apod.
Zaměřit se chceme také na větší propagaci našeho sdružení

6. Kontaktní údaje sdružení
O.s. Tosara
Tanvaldská 1336/7
Praha 8 - Kobylisy
o.s.tosara@seznam.cz
IČ: 270 19 403
Kontaktní osoba:
Jana Rejžková
tel: 777 653 433
janarejzkova@seznam.cz
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank Praha 1
Číslo účtu: 2322832001/5500

V Praze dne 30.1.2011
Jana Rejžková
Místopředsedkyně sdružení
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