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Úvodem
Sdružení Tosara má za sebou další rok své činnosti a lze říci, že to byl rok poměrně úspěšný. Podařilo
se nám stabilizovat naší projektovou činnost tak, aby na sebe projekty navazovaly, a pro obě stěžejní
lokality naší působnosti – Slaný i Ralsko jsme získali finanční prostředky i pro příští rok 2012. Kromě
volnočasových aktivit jsme činnost rozšířili také o nový projekt podporující finanční gramotnost u dětí
ze sociálně či vzdělanostně slabšího prostředí, který bychom chtěli v budoucnosti ještě rozšířit.
V rámci větší propagace sdružení a hledání kontaktů pro další možnou spolupráci jsme se v říjnu
zúčastnili Mezinárodní konference místních neziskových organizací v Budapešti a také jsme se nově
připojili na facebook, přes který se nám daří být ve spojení s našimi klienty a informovat je aktuálně o
našich aktivitách. K malé změně došlo i v kontaktních údajích, změnili jsme emailovou adresu na
tosara.os@gmail.com.
Důležitý byl uplynulý rok i co se týče lidí v Tosaře. Tým hned na začátku roku posílila nová členka
Zuzana Pokorná a zároveň jsme získali několik nových externích spolupracovníků – lektorů kroužků
pro děti. Změnilo se i složení rady sdružení. Nově do ní byli zvoleni Jana Rejžková, Jiří Kunecký a Dan
Škarka, kterého posléze nahradila Zuzana Pokorná. Předsedkyní sdružení se stala Jana Rejžková.
V příštím roce nás čeká mnoho dalších zkušeností v podobě nového komunitního projektu, větší
práce s dobrovolníky či posílení komunikace s veřejností, přeji tedy nám všem, aby byl rok 2012
minimálně tak úspěšný jako ten loňský,

Jana Rejžková
předsedkyně sdružení
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O nás
Historie
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. První čtyři roky působilo sdružení na
východním Slovensku, kde se v letech 2006 – 2009 uskutečnily čtyři ročníky projektu „Ukážu vám, co
dokážu“ zaměřené na volný čas romských dětí žijících v osadě při obci Červenica. Tři z nich byly
finančně podpořeny grantem Agentury Mládež/Mládež v akci, projekt z roku 2007 byl realizován
z vlastních nákladů členů sdružení. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, kde
jsme zrealizovali půlroční projekt „Ralsko v pohybu“ zaměřený na volnočasové a vzdělávací aktivity
dětí a mládeže z obce Ralsko - Ploužnice, což je lokalita ohrožená sociálním vyloučením. Projekt
finančně podpořila Nadace Vodafone ČR. Od ledna roku 2011 jsme pak působnost rozšířili ještě o
další lokalitu, a to město Slaný. Uspořádali jsme zde celoroční volnočasově vzdělávací projekt „Herna
Slaný“ zaměřený opět na děti a mládež ze sociálně slabých lokalit, podpořený z programu Mládež
v akci. V průběhu roku jsme zde navázali dalším programem „Mám na to!“ podporujícím finanční
gramotnost dětí ze základní školy praktické. Další projekty v obou lokalitách pak byly podpořeny pro
následující rok.
Cíle
Hlavním cílem sdružení je zlepšení životních a kulturních podmínek sociálně vyloučených komunit
nebo jednotlivců v ČR a zahraničí, se zaměřením na děti a mládež a 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 a jejich zapojení do řešení problémů těchto oblastí či
zvyšování kvalifikace lidí zapojených do projektů.

Lidé v Tosaře
Začátkem roku 2011 se stala novou členkou sdružení Zuzana Pokorná, která rovněž začala působit
jako lektorka v projektu Herna Slaný. Dne 14.2.2011 se uskutečnila schůze Valné hromady, kde bylo
zvoleno nové vedení. Do Rady sdružení byli zvoleni: Jiří Kunecký, Jana Rejžková a Dan Škarka,
předsedkyní pak byla Radou zvolena Jana Rejžková. Dan Škarka se v průběhu následujícího měsíce
vzdal z osobních důvodů svého místopředsednictví, na jeho místo byla na další schůzi Valné hromady
dne 16.6.2011 zvolena Zuzana Pokorná. Ke 31. 12. 2011 mělo občanské sdružení celkem 8 členů.
Rada sdružení*

Předsedkyně sdružení:
Místopředsedkyně sdružení:
Místopředseda sdružení:

Jana Rejžková
Zuzana Pokorná
Jiří Kunecký

Členové

Žofie Hradilková
Andrea Lvová
Petr Zápotocký
Dan Škarka
Vojtěch Marek

*stav ke 31.12.2011

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.
Výroční zpráva 2011
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Projekty a aktivity
Ralsko v pohybu
Projekt Ralsko v pohybu se rozeběhl už
v předchozím roce, v roce 2011 byl pak realizován
během ledna a února, kdy vyvrcholil závěrečným
masopustním průvodem s maskami, písněmi a
hostinou.
Půlroční projekt byl 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.
Program probíhal od října 2010 do února 2011
vždy o víkendu jednou za čtrnáct dní. Složen byl jak z různých her a soutěží, tak z kreativních dílen
zaměřených na různá témata. Děti si v rámci programu vyzkoušely různé výtvarné techniky, hru na
perkuse a jiné hudební aktivity, připraven pro ně byl taneční hip-hopový workshop a také divadelní
dílna. Program byl otevřený všem dětem z Ploužnice a okolí, pro které byl poskytován zdarma.
Cílem celého projektu bylo nabídnout dětem a mladým lidem z Ploužnice 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.
Projekt byl z našeho pohledu úspěšný, celkově jím prošlo přibližně 40 – 50 dětí. Podporu jsme získali
také u místní radnice, která sdružení bezplatně poskytla klubovnu v blízkosti ploužnického
fotbalového hřiště jako důležité zázemí projektu, a také pomohla se zajištěním ubytování pro lektory.
Projekt byl podpořen Nadací Vodafone ČR částkou 130 000 Kč.
Projektu se zúčastnili: Jiří Kunecký, Jana Rejžková (koordinátoři), Karla Hostašová, Tereza Hofmanová,
Helena Pušová, Rudolf Neugebauer, Vendula Uherová, Eliška Hrubá, Nika Nováková, Dan Jenšík
Herna Slaný
Během celého roku 2011 probíhal další projekt
o.s.Tosara s názvem Herna Slaný zaměřený na
volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně
slabých lokalit města Slaný. Tyto děti většinou
z finančních či dalších důvodů žádné kroužky
nenavštěvují a volný čas tráví doma nebo v jeho
blízkém okolí. Smyslem projektu tedy bylo nejen
poskytnout dětem možnost trávit svůj volný čas
aktivně a smysluplně, ale také prostřednictvím
volnočasových aktivit děti něco naučit.
S dětmi jsme se scházeli pravidelně jednou týdně
v klubovně místního Domu dětí a mládeže. Kroužky
trvaly vždy dvě hodiny, během nichž jsme se snažili
prostřednictvím různých her, soutěží, výtvarných či hudebních aktivit rozvíjet dovednosti a vědomosti
dětí. Důraz jsme kladli především na základní schopnosti nutné k účasti na jakékoliv volnočasové
aktivitě, tedy dodržování určitého režimu, pravidel, naslouchání autoritě – lektorovi, ale i svým
kamarádům, spolupráce.
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Děti byly k docházce do kroužků motivovány mimo jiné sbíráním korálků, které mohly získat za
pravidelnou účast na kroužcích, své chování, pomoc ostatním či výhry ve hrách a soutěžích. Ty děti,
které získaly za první půlrok nejvíce korálků, se mohly zúčastnit celodenního výletu do pražské ZOO.
Vyvrcholením druhého půlroku projektu pak byla vánoční besídka, kde děti předvedly pozvaným
rodičům secvičené písničky a básničky. Kroužky prošlo celkem asi 30 dětí, stabilní skupinu tvořilo
zhruba 10 z nich.
Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný, a to zejména z toho důvodu, že se nám podařilo zaujmout
děti, se kterými dosud téměř nikdo nepracoval, poměrně dobře se zkontaktovat s rodinami dětí, což
je pro další práci v lokalitě velmi důležité, navázat další spolupráci s DDM Slaný a také navázat na
tento pilotní projekt dalšími aktivitami, pro které jsme získali finanční podporu od nadace OSF.
Projekt finančně podpořila ČNA z programu Mládež v akci částkou 75 000 Kč.
Projektu se zúčastnili: Jiří Kunecký, Jana Rejžková (koordinátoři), Zuzana Pokorná, Marie Palečková,
Martin Pfann

Letní tábor Ploužnice
Příměstský tábor v obci Ralsko – Ploužnice volně
navazoval na aktivity sdružení v rámci víkendového
projektu Ralsko v pohybu, který byl ukončen
v únoru 2011. Pro děti byl připraven čtyřdenní
zážitkový program zakončený cestou za pokladem.
Tábora se zúčastnilo zhruba 25 dětí.
Projekt podpořilo město Ralsko, které lektorům
bezplatně poskytlo ubytování.
Projektu se zúčastnili: Jiří Kunecký, Jana Rejžková,
Karla Hostašová, Marek Spěšný

Mám na to!
Projekt Mám na to! běží od října 2011 do května
2012. V současné době dosáhl tedy zhruba své
poloviny. Cílem projektu je zvýšit finanční
gramotnost,
rozvinout
dovednost
správně
hospodařit s penězi a zorientovat se na trhu
práce/vzdělávání u dětí navštěvujících poslední tři
ročníky základní školy praktické ve Slaném, které
stojí před rozhodnutím o své další vzdělávací a
profesní budoucnosti. Tyto děti pocházejí převážně
ze sociálně slabého prostředí, pro které je typická
absence dovednosti správně s financemi nakládat a
kde zároveň chybí vzdělání a pracovní uplatnění.
Projekt by měl dětem pomoci získat právě ty
kompetence, které se v komunitě přirozeným způsobem nenaučí. Chtěli bychom změnit situaci, kdy
děti po dokončení základní školy dále nepokračují ve vzdělávání a začnou čerpat podporu
v nezaměstnanosti, čímž ztrácejí šanci dostat se z prostředí sociálního vyloučení. Alespoň základní
orientace dětí ve finanční problematice by navíc mohla pomoci změnit tento rozhled v celé komunitě.
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Mezi probíraná témata patří například osobní a rodinný rozpočet, bydlení, půjčky, státní sociální
podpora, psaní životopisu, hledání brigády, vzdělávací systém ČR, žáky čeká i exkurze na vybranou
střední školu.
Projekt podpořila Nadace Vodafone ČR částkou 90 000 Kč.
Projektu se účastní: Zuzana Pokorná (koordinátorka), Jana Rejžková, Žofie Hradilková, Andrea Lvová

Další aktivity
Mezinárodní konference neziskových organizací
7.-9. října 2011 se Tosara zúčastnila Mezinárodní konference místních neziskových organizací v
Budapešti (http://grassrootseurope.org). Sdružení zde zastupovala Žofie Hradilková, která zde
prezentovala projekt Ukážu vám, co dokážu realizovaný v letech 2006 – 2009 ve východoslovenské
obci Červenica.

Plány pro příští rok
V roce 2012 bychom chtěli:
-

-

-

Úspěšně dokončit projekt Mám na to! (konec 5/2012)
Zrealizovat projekty, které mají začátek v roce 2012 a na které jsme již počátkem roku 2012
získali finanční příspěvky, tedy:
- Volnočasový klub Téčko, na který jsme obdrželi grant od sbírkového projektu ČT
a NROS Pomozte dětem ve výši 209 120 Kč (Ploužnice - konec 12/2012)
- Klub Slaný, na který jsme získali grant od Nadace OSF ve výši 44 400 Kč (Slaný konec 6/2012)
- Tvořivé město podpořené z programu Mládež v akci částkou 63 000 Kč (Slaný konec 12/2012)
Zajistit pokračování a stabilitu programů ve Slaném; rozšířit spolupráci s DDM Slaný; rozšířit
projekty o aktivity pro mládež a předškolní děti, a aktivity zaměřené na doučování; zapojit do
projektů místní dobrovolníky
Navázat na programy podporující finanční gramotnost dětí ze sociálně slabého prostředí; přenést
je do jiných lokalit
Důležitým úkolem pro tento rok bude aktualizace webu sdružení a také větší zaměření se na
propagaci organizace
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Finanční zpráva za rok 2011
Údaje v Kč
Příjmy
Členské příspěvky
Grant Nadace Vodafone ČR - Mám na to! (1. splátka, čerpání do 5/2012)
Celkem
Výdaje
Vyčerpání grantu ČNA Mládež v akci Herna Slaný (získáno 2010)
Vyčerpání části grantu Nadace Vodafone ČR - Mám na to! (dočerpání do 5/2012)
Dočerpání grantu Nadace Vodafone ČR - Ralsko v pohybu (získáno 2010)
Bankovní poplatky
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů ke dni 31.12.2011

Účetní zůstatek ke dni 1.1.2011
Účetní zůstatek ke dni 31.12.2011

1 600
72 000
73 600

72 402
14 814
88 077
1 297
176 590
- 102 990

Údaje v Kč
151 385
48 400

Náklady dle typu
Osobní náklady (DPP)
Cestovné
Stravné
Pronájmy
Spotřební materiál
Propagace
Administrace
Pojištění
Ostatní

Údaje v Kč
84 927
14 804
12 595
24 836
30 144
2 598
3 297
2 500
889

Podpořili nás
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2011 nějakým způsobem podpořili, zejména těmto
subjektům: Program Mládež v akci, Nadace Vodafone ČR, sbírkový projekt ČT a NROS Pomozte
dětem, město Ralsko, DDM Slaný, Městský úřad Slaný.
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Kontaktní údaje sdružení
O.s. Tosara
Tanvaldská 1336/7
Praha 8 – Kobylisy
182 00
tosara.os@gmail.com
www.tosara.wz.cz
http://www.facebook.com/pages/Tosara-os/243114282396443
IČ: 270 19 403
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank Praha 1
Číslo účtu: 2322832001/5500
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