Výroční zpráva za rok 2012
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Úvodem
Sdružení Tosara má za sebou další, bezpochyby velmi úspěšný, rok své činnosti. Podařilo se
nám zrealizovat dva celoroční a tři půlroční volnočasově vzdělávací programy pro děti a
mládež ze Slaného a Ralska, během kterých jsme pracovali s více než stovkou klientů. Naši
činnost jsme rozšířili o velmi důležité předškolní kroužky pro děti, které nemají možnost
chodit do mateřské školy, a do několika projektů se nám podařilo aktivně zapojit také rodiče
dětí, což považujeme za velký úspěch a další krok k naplnění našich cílů.
Díky nedostatku financí na některé projekty ze státních a nadačních zdrojů, jsme se také
museli vrhnout do zatím neznámých vod fundraisingu. Na první pokus to bylo tažení
poměrně úspěšné. Díky mnoha milým dárcům se podařilo sesbírat opravdu velkou částku,
kterou jsme mohli využít pro realizaci především předškolních kroužků, ale i dalších našich
aktivit. Všem moc děkujeme a pevně věříme, že se nám bude v tomto směru dařit i v letech
budoucích. V rámci větší propagace sdružení jsme se v květnu poprvé zúčastnili NGO
Marketu a výrobky klientů vytvořené během našich tvůrčích dílen jsme představili také na
adventním trhu, na který nás pozval farní sbor ČCE v Praze na Vinohradech.
Také letošní rok pro nás začal poměrně dobře. Konečně se podařilo rozeběhnout nové
webové stránky, pro naše dárce jsme připravili novou možnost jak nás podpořit a zároveň
z toho něco mít v podobě Klubu přátel Tosary a díky nadšení některých našich členů
pokračujeme s předškolními kroužky ve Slaném i přes prozatímní finanční nepřízeň. Pro
tento rok přeju tedy nám všem, aby nám to nadšení vydrželo.

Jana Rejžková
předsedkyně sdružení
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O nás
Historie

Občanské sdružení Tosara je nevládní neziskovou organizací, registrovanou Ministerstvem
vnitra ČR, 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. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, kde jsme začali
působit ve dvou lokalitách, v Ralsku – Ploužnici a ve městě Slaný, což jsou oblasti, kde se lidé
potýkají s výrazným sociálním znevýhodněním. V Ralsku jsme postupně zrealizovali projekty
„Ralsko v pohybu“ a „Volnočasový klub Téčko“ zaměřené na víkendové volnočasové a
vzdělávací aktivity pro děti a mládež, a také dva příměstské letní tábory. Ve Slaném jsme
uspořádali odpolední volnočasové kroužky pod názvem „Herna Slaný“ a později „Klub Slaný“,
dále program „Mám na to!“ podporující finanční gramotnost dětí ze základní školy praktické,
celoroční tvůrčí program pro rodiče s dětmi nejen romského etnika „Tvořivé město“ a
naposledy „Předškolní kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí města Slaný“.
Cíle sdružení

Hlavním cílem sdružení je zlepšení životních podmínek sociálně vyloučených komunit nebo
jednotlivců v ČR a zahraničí, se zaměřením na děti a mládež a Romy, a to především
prostřednictvím 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.

Lidé v Tosaře 2012
Rada sdružení

Předsedkyně sdružení:
Místopředseda sdružení:
Členky rady:
Členové

Jana Rejžková
Jiří Kunecký
Zuzana Pokorná a Karla Hostašová
Marie Palečková
Vojtěch Marek
Andrea Lvová
Martin Pfann
Petr Zápotocký
Marek Spěšný
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Martina Koptová
Tereza Hofmanová
Dan Škarka

Projekty a aktivity
Volnočasový klub Téčko

Projekt Volnočasový klub Téčko nabídl dětem
ze sociálně znevýhodněné lokality Ralsko Ploužnice 20 víkendových volnočasových
programů a čtyřdenní příměstský tábor.
Realizován byl v průběhu celého roku 2012.
První půlka byla zakončena slavností
s hudebním vystoupením a divadelním
ztvárněním Erbenova Vodníka, druhou
polovinu projektu pak zakončila vánoční
besídka s tanečním hiphopovým vystoupením.
Program probíhal vždy o víkendu jednou za
čtrnáct dní. Složen byl jak z různých her a
soutěží, tak z tematických aktivit a kreativních
dílen. Děti si v rámci programu vyzkoušely
různé výtvarné techniky, zúčastnily se hudební,
divadelní, rukodělné a taneční hiphopové
dílny. Příměstský tábor prolínala celotáborová
hra na téma UFO a mimozemský život.
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 a v lokalitě chybějící možnosti smysluplného trávení volného
času, podpořit jejich kreativitu, vést je k cílevědomému přístupu ke svému životu a
motivovat je k samostatnému plánování volného času. Programu se zúčastnilo celkem 70
dětí od 3 do 17 let. Projekt byl podpořen sbírkovým projektem Pomozte dětem pořádaným
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Podporu jsme však získali také u
místní radnice, která sdružení bezplatně poskytla klubovnu jako důležité zázemí projektu, a
také pomohla se zajištěním ubytování pro lektory.
Klub Slaný

Projekt Klub Slaný probíhal od ledna do června
2012. Zaměřený byl 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.
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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.
Děti byly k docházce do kroužků motivovány mimo jiné sbíráním bodů, které mohly získat za
pravidelnou účast na kroužcích, své chování, pomoc ostatním či výhry ve hrách a soutěžích.
Nejúspěšnější děti se pak mohly zúčastnit celodenního výletu do pražského Technického
muzea a výletu na dětský festival Kašpárkohraní. Kroužky prošlo celkem 18 dětí. Projekt
finančně podpořila Nadace Open Society Fund Praha.

Tvořivé město

V rámci celoročního projektu Tvořivé město
proběhlo ve městě Slaný jedenáct výtvarných
dílen pro rodiče s dětmi, Romy i Neromy. Dílny,
realizované v prostorách husitské fary, tvořily
příjemné místo, kde se jejich účastníci jednak
zabavili a vyzkoušeli si nové aktivity, kde se
však zároveň měli možnost setkat s lidmi, které
ve městě sice běžně potkávají, nicméně v
přímém kontaktu s nimi nejsou a tudíž se
neznají. Vzhledem k tomu, že se jedná o
příslušníky dvou různých etnik, která se navíc
často odlišují také místem bydliště či sociální situací, může tato neznalost vést k různým
předsudkům a projevům nesnášenlivosti, kterým jsme chtěli pomocí těchto setkání
předcházet. Každá dílna byla zaměřena na jinou výtvarnou techniku, účastníci si vyzkoušeli
například malování na sklo, práci s FIMO, plstění, twist art, pletení košíků či zdobení
perníčků. Dílen se celkem zúčastnilo téměř 50 rodičů s dětmi. Projekt byl podpořen
programem Mládež v akci.

Mám na to!

V roce 2012 probíhala také druhá polovina
projektu Mám na to!. Jeho cílem bylo 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 měl dětem pomoci získat právě ty
kompetence, které se v komunitě přirozeným způsobem nenaučí. Jeho cílem bylo změnit
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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.
Mezi probíraná témata patřily například osobní a rodinný rozpočet, bydlení, půjčky, státní
sociální podpora, psaní životopisu, hledání brigády, vzdělávací systém ČR a další. Tři
nejúspěšnější účastníci programu byli oceněni, dva notebookem a jeden deskovou hrou.
Projekt podpořila Nadace Vodafone ČR.

Předškolní kroužky

Předškolní kroužky byly určeny pro děti ze
sociálně vyloučených romských lokalit města
Slaný ve věku 3 – 7 let, které z různých
důvodů nenavštěvovaly běžné mateřské školy
a jejichž rodinná výchova nesměřovala k
nabytí standardních znalostí, které by dítě v
předškolním věku mělo zvládnout. V rámci
projektu jsme tedy zrealizovali kroužek, kam
tyto děti mohly pravidelně, dvakrát týdně,
docházet a získávat zde dovednosti, které jim
následně umožní plynulý přechod do
mateřské či základní školy a obecně přispějí k lepšímu zapojení do běžného života. Kroužky
byly zaměřeny především na získání znalostí a dovedností odpovídajících předškolnímu věku
dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, motorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i
sociálních dovedností, které jim později zjednoduší fungování v třídním kolektivu i
komunikaci s učitelem, a dovedností jazykových. Projekt zároveň pracoval s rodiči dětí, které
se snažil motivovat k zájmu o předškolní výchovu potomků a vzdělávání vůbec, zejména
prostřednictvím pravidelného kontaktu, konzultací či podmínkou osobně doprovázet děti na
kroužky. Do kroužků bylo celkem zapsáno 15 dětí, přičemž průměrná účast na jednom
kroužku činila 10 dětí. Projekt probíhal od srpna do prosince za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Slaný a řady individuálních dárců. V roce
2013 kroužky pokračují.

Další aktivity
NGO Market

V květnu jsme se poprvé zúčastnili veletrhu neziskových
organizací NGO Market, kde jsme měli možnost
prezentovat naše aktivity, donory a zároveň
komunikovat s ostatními neziskovkami.
Adventní trh

V prosinci jsme pak výrobky našich klientů, které
vyrobili v rámci tvůrčích dílen, představili na adventním
trhu v kostele sboru ČCE na pražských Vinohradech.
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Finanční zpráva za rok 2012
Údaje v Kč
Příjmy
Mládež v akci
MŠMT
Pomozte dětem
Město Slaný
Nadace OSF Praha
Členské příspěvky
Dary
Celkem

62 763
41 000
209 120
5 000
44 400
2 600
30 152
395 035

Výdaje
Osobní náklady (DPP)
Spotřební materiál
Nemateriálové náklady (služby)
Propagace
Pojištění
Bankovní poplatky
Celkem

178 110
61 775
134 660
6 000
2 500
1 267
384 312
10 723

Rozdíl příjmů a výdajů ke dni 31.12.2012

Údaje v Kč
48 400
8 235

Účetní zůstatek
Účetní zůstatek ke dni 1.1.2012
Účetní zůstatek ke dni 31.12.2012
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Podpořili nás
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2012 jakýmkoliv způsobem podpořili.

Instituce/nadace:
ČNA - program Mládež v akci, Nadace Vodafone ČR, Nadace OSF Praha, sbírkový projekt ČT a
NROS Pomozte dětem, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Město Slaný, Město
Ralsko.

Individuální dárci a podporovatelé:
Zuzana Bodnárová
Vratislav Červenka
Tereza Hofmanová
Vojtěch Hündl
Helena Kostohryzová
Vladimír Orlický
Ora a Michal Pechovi
MUDr. Richard Pokorný
Magdaléna Rejžková
ČCE Vinohrady
ČCE Mělník
ČCE Libiš
ČCE – Martin ve zdi

Nefinanční pomoc a spolupráce:
Josefina Pekárková, Jana Klimentová, Vojtěch Kučera, DDM Ostrov Slaný, Husitská fara Slaný
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Napsali o nás
Kladenský deník, Slánská radnice, Romea.cz, Romano hangos, město Mimoň, město Ralsko
a další.
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Kontaktní údaje sdružení
Tosara
Tanvaldská 1336/7
Praha 8 – Kobylisy
182 00
Tel: 777653433
tosara.os@gmail.com
www.tosara.cz
http://www.facebook.com/pages/Tosara-os/243114282396443
IČO: 270 19 403
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank Praha 1
Číslo účtu: 2322832001/5500
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