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Besídka předškolního kroužku.

Rok 2015 byl pro Tosaru plný docela zásadních změn. Většina z nich
souvisela se získáním velkého grantu z tzv. Norských fondů, díky kterému jsme k
víkendovkám v Ralsku a předškolním kroužkům ve Slaném mohli přidat dlouho
plánované doučování. Začali jsme nejprve skupinově, pak i individuálně doučovat
děti z 1. stupně základních škol a program se nám opravdu hezky rozeběhl. Velkou zásluhu na tom má koordinátorka programu Maruška, ale i pětice slánských
dobrovolníků, kteří v programu fungují jako doučovatelé a na které jsme měli
opravdu velké štěstí. Na druhou stranu je organizovaná práce s dobrovolníky stále
novou oblastí, se kterou se stále učíme pracovat. Posledním posunem souvisejícím se zmíněným grantem byla tvorba prvního tosarovského strategického plánu
na příští tři roky. Dali jsme ho dohromady v polovině prosince pod vedením Petra
Machálka a později přidali ještě plán fundraisingový.  Strategické plánování bylo
hodně důležité nejen kvůli výsledku, ale už kvůli samotnému procesu, kdy jsme
měli možnost zamyslet se nad naší činností šířeji než jen v ročních projektových
mantinelech a také se podívat zpátky a zhodnotit naši dosavadní desetiletou
činnost. Ano, zdá se to neuvěřitelné, ale právě v loňském roce bylo Tosaře 10 let!
Děkujeme všem, kdo nás dosud podporovali a podporují a věříme, že to společně
dotáhneme třeba do té dvacítky.
Jana Rejžková, předsedkyně

Víkendové aktivity poskytujeme nově i ve Slaném.
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LIDÉ V TOSAŘE

O NÁS
HISTORIE

PRACOVNÍCI PROGRAMŮ

Tosara je nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 s cílem zlepšování životních podmínek sociálně vyloučených komunit a jednotlivců, se zaměřením na děti
a mládež a Romy, a to především prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích
aktivit. 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 její
činnost přesunula do České republiky, do lokalit Ralsko – Ploužnice a Slaný, což
jsou oblasti, kde se některé skupiny lidí potýkají s výrazným sociálním znevýhodněním. V Ralsku jsme postupně zrealizovali pět ročníků projektu zaměřeného na
víkendové volnočasové aktivity pro děti a mládež, a také čtyři letní příměstské
tábory. Před dvěma lety jsme pak činnost rozšířili i pro lokalitu Ralsko – Náhlov
a od roku 2016 pořádáme víkendovky i ve Slaném. Ve Slaném jsme dosud zrealizovali dva ročníky odpoledních volnočasových kroužků, program na podporu
finanční gramotnosti pro děti ze ZŠ praktické a tvůrčí soboty pro děti i rodiče. Od
podzimu roku 2012 zde pořádáme předškolní kroužky pro děti, které nenvaštěvují
mateřskou školu, a od jara 2015 také doučování pro děti, které čerstvě nastoupily
na základní školu, za pomoci skupiny místních dobrovolníků.

Předškolní kroužky Slaný
Zuzana Pokorná - vedoucí lektorka
a poradkyně pro rodiny
Marie Palečková - lektorka
Tereza Schwabová - lektorka
Doučování Slaný
Marie Palečková - koordinátorka
dobrovolníci - Jana Beránková, Helena
Hrabová, Jan Gažda, Kateřina
Habadová, Tomáš Musil
Víkendové programy Ralsko a Slaný
Mária Jakubovie - koordinátorka
lektoři - Kristýna Hofmanová, Kristýna
Kopecká, Dan Patzelt, Tereza Hofmanová, Šimon Schusser, Martin Hnyk,
Magdaléna Šipka, Markéta Bělohlávková, Lenka Kubelová, Jana Rejžková

Projektová manažerka
Jana Rejžková
Účetní
Lucie Borešová

STRUKTURA ORGANIZACE
Výbor spolku
Předsedkyně: Jana Rejžková
Místopředseda: Jiří Kunecký
Členka výboru: Zuzana Pokorná
Členové spolku:
Lucia Paušlyová, Evgenia Stoyková,    
Marie Palečková, Mária Jakubovie,    
Marek Spěšný, Martina Koptová,
Tereza Schwabová, Lenka Kubelová

VIZE
Věříme, že všechny děti by měly mít šanci rozvíjet se a vzdělávat tak, aby mohly
žít plnohodnotný život.  Měly by si především hrát, získávat rozhled a co největší
množství podnětů.

POSLÁNÍ
U dětí, jejichž šance na plnohodnotný rozvoj jsou kvůli životu v sociálně vyloučených lokalitách snížené, se je snažíme vyrovnávat. Dětem proto poskytujeme
volnočasové a vzdělávací aktivity, v rámci kterých mají možnost získat chybějící
znalosti, schopnosti a dovednosti, jež jsou nezbytné pro jejich budoucí životní
dráhy. Vzhledem k zásadní roli rodiny je součástí naší činnosti i její aktivní
zapojení.
A to jsme my v podání dětí z Ralska.

4
2

5

PROGRAMY

PROGRAMY

PŘEDŠKOLNÍ KROUŽKY SLANÝ

PORADENSTVÍ PRO RODINY A SPOLUPRÁCE S RODIČI

Předškolní kroužky jsou určeny pro
slánské děti ve věku 3  –  7 let, které
z různých důvodů nenavštěvují běžné
mateřské školy a jejichž rodinné zázemí
často nedokáže rozvíjet předškolní dovednosti potřebné k nástupu na ZŠ.

Jako samozřejmou součást práce s dětmi vnímáme i podporu a motivaci jejich
rodičů. S nimi jsme v pravidelném kontaktu jak v rámci doprovodu dětí do předškolního kroužku, tak při příležitosti různých besídek a tematických seminářů pro
rodiče, ale i díky poradenské službě přímo v rodinách. Tyto domácí konzultace,
které vede poradkyně pro rodiče, mají rodiny možnost využít zhruba jednou
měsíčně, v případě nutnosti řešení nějakého problému i častěji. Poradkyně se s
rodiči věnuje především těmto tématům:
detailní pohled na pokroky dětí na kroužku, řešení případných problémů
doporučení, jak s dětmi pracovat doma
konzultace dalších možností předškolního vzdělávání dětí, pomoc při přihlášení dětí do běžné školky, případně do školy základní a pomoc rodičům s jejím
výběrem
poskytnutí podpory s porozuměním výsledků z vyšetření v pedagogickopsychologických poradnách, v případě nesouhlasu s výsledky pomoc se zajištěním
vyšetření v jiné poradně
doporučení dalších specialistů, např. logoped, a další.

V roce 2015 jsme službu rozšířili a
kroužek  byl otevřen už dvakrát týdně
na 3 hodiny dopoledne, v prostorách
DDM Slaný. Děti se tu učily vše důležité Pohybové aktivity ve školce.
pro plynulý přechod do mateřské nebo
základní školy a pro lepší zapojení do
života vůbec. Kroužky byly zaměřeny
hlavně na získání znalostí a dovedností
odpovídajících předškolnímu věku dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, grafomotorické dovednosti, orientace v prostředí apod.), ale i na neméně důležité
dovednosti jazykové a sociální. Prostor
jsme ale věnovali i hudbě, pohybu a
volné hře.
Výtvarný blok.
Do předškolního kroužku se v loňském roce zapojilo celkem 21 dětí, průměrně
jich na kroužek přišlo 7. Aktivně také s Tosarou spolupracovalo 17 rodičů. Podle
naší diagnostiky školní zralosti se všechny děti v předškolních dovednostech
výrazně zlepšily (průměrně o 21 %). Velkou radost máme z toho, že nejstarší absolventka byla po roční docházce do naší školky úspěšně zapsána do 1. ročníku
základní školy. A v roce 2016 už poskytujeme předškolní kroužek třikrát týdně.

..
.
.
.

Spolupráce s rodiči probíhala v roce 2015 velmi dobře. Všichni rodiče, jejichž
děti chodily do předškolního kroužku, je pravidelně ve školce vyzvedávali, jevili
zájem o domácí konzultace, rodičovské besídky i o to, jak si jejich děti ve školce
vedou. Rodiče také dobře reagovali v situacích, kdy bylo třeba jednat se školami
či dalšími institucemi. Do předškolního programu se zapojilo celkem 17 rodin,
z toho 10 využívalo domácí poradenství.

Program byl podpořen v rámci projektu financovaného ze zdrojů MŠMT - Programu na podporu
integrace romské komunity; Nadačního fondu Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015 a grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Přednáška pro rodiče MUDr. Pokorného o
zdravém životním stylu.
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Rodiče na besídce předškolního kroužku.
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PROGRAMY

PROGRAMY

DOUČOVÁNÍ

VÍKENDOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z LOKALITY RALSKO

Doučování je určeno pro děti od 6 do 10 let ze Slaného. Zaměřuje se na jejich
podporu v přípravě na vyučování a zlepšení znalostí v oblastech, kterým ve škole
neporozuměly. Hlavním cílem programu je úspěšné zvládnutí prvního stupně
základní školy a prevence přechodu za ZŠ praktickou. Prostřednictvím doučování
také chceme poskytnout návaznou podporu dětem, které nastoupí na základní
školu z našeho předškolního kroužku.

Celovíkendové programy cílí na děti od
6 do 18 let z lokalit Ralsko - Ploužnice a
Náhlov, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné
volnočasové aktivity nejsou dostupné.
Zároveň děti učí přebírat zodpovědnost
za kvalitní trávení svého volného času a
rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti. Jsou prevencí
sociálně patologického chování u cílové
skupiny. Programy jsou zpravidla tematicky zaměřené (zdraví, sport, rodina,
peníze..) a vycházejí z metod zážitkové
pedagogiky.

Doučování poskytujeme dvěma formami, jednak jako skupinový kroužek a pak
individuálně přímo v rodinách. Skupinové doučování probíhá jednou týdně, 2 hodiny odpoledne,  a je zaměřeno na přípravu domácích úkolů a pomůcek do školy,
individuální doplnění vědomostí a také motivační aktivity. Hlavní lektorce kroužku
tu vypomáhají vždy 1 - 2 dobrovolníci. Individuální doučování probíhá přímo v domácnostech, kdy s dítětem za přítomnosti rodiče kontinuálně pracuje vždy jeden
dobrovolník. Tento typ doučování umožňuje pracovat s dítětem více do hloubky  
a zároveň motivovat celou rodinu ke vzdělávání a participaci na školní docházce, ale i na mimoškolních aktivitách dítěte. Důležitou součástí programu jsou
dobrovolníci, kteří v něm fungují jako
lektoři. Ti jsou pro svou práci proškoleni
a průběžně metodicky vedeni koordinátorkou doučování.
V roce 2015 chodilo na skupinové
doučování celkem 15 dětí, individuální
doučování jsme poskytli 3 dětem. Do
projektu se zapojilo také 5 převážně
slánských dobrovolníků. Podařilo se
navázat spolupráci s učiteli doučovaných dětí i pracovníky OSPOD.
Program byl v období 1.4.2015 - 31.3.2016 podpořen v rámci projektu Vzdělávací klub Kereka
financovaného z grantu Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci fondů EHP. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz

Skupinové doučování s dobrovolnicemi.
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V roce 2015 se nám nakonec podařilo zrealizovat pouze čtyři víkendové
programy, na téma cestování, příroda,
rodina a prázdninové hry. Projektu se
ale i tak zúčastnilo více než 40 dětí z
Náhlova a Ploužnice.
V roce 2016 pokračuje program opět
standardně celoročně, víkendovky jsme
navíc rozšířili i do Slaného, z čehož
máme velkou radost.
Program byl v roce 2015 finančně podpořen městem Ralsko, v roce 2016 pokračuje za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Spolupráce, soutěže i tvoření, to vše zahrnují
naše víkendovky.
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DALŠÍ AKTIVITY

DALŠÍ AKTIVITY

NGO MARKET

SPOLUPRÁCE S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

28. dubna jsme se jako už
každoročně představili ve Fóru
Karlín na veletrhu neziskových
organizací NGO Market, kde
jsme měli možnost prezentovat
naše programy, donory, ale i
navázat spolupráci s novými
dobrovolníky a organizacemi.  

Už od roku 2014 jsme členy Lokálního partnerství Slaný Agentury pro sociální
zalčeňování (ASZ). To zahrnuje všechny důležité partnery, kteří se zabývají problematikou sociálního začleňování ve městě, od zástupců města, policie, až po školy  
a neziskové organizace. I v roce 2015 jsme se pravidelně účastnili pracovních
skupin sociální služby/rodina a vzdělávání, jejichž cílem bylo vytvoření a následné
plnění strategického plánu sociální inkluze ve Slaném.  

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
OSLAVA 10 LET
10. října 2015 jsme v hospůdce U vystřelenýho oka oslavili deset let od vzniku
Tosary. Děkujeme všem účastníkům a hudebníkům z ad hoc kapely Pestrý pes za
skvělou atmosféru, ale i všem, kdo stáli u vzniku Tosary, kdo se během těch 10 let
podíleli na její činnosti a taky všem dárcům a podporovatelům, bez nichž bychom
toho mohli dělat jen málo.
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O víkendu 12. - 13. prosince jsme se pod vedením Petra Machálka vrhli do
našeho historicky prvního stretegického plánování.  Během dvou dnů tak vznikl
strategický plán na období 2016 - 2018 zaměřený na tři stěžejní oblasti: financování, programy a procesní otázky organizace. K němu později přibyl ještě plán
fundraisingový. Děkujeme moc Petru Machálkovi za provázení a také organizaci
Ramus za propůjčení kanceláře.
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OHLASY
„Mé očeávání se naplňuje stále, za tu dobu co chodím doučovat jsem viděla u dětí
lepší známky, pečlivěji napsané úkoly, lepší výslovnost. I organizace je podle mě
výborná, oceňuji pravidelnost kroužků, informovanost dobrovolníků, obcházení
dětí, dostatek pomůcek a vedení doučování.“
dobrovolnice, lektorka skupinového doučování
„Zapojení do projektu mi přineslo v prvé řadě nové přátele ať už z řad dobrovolníků, zaměstnanců a především z řad dětí. Ale i nový obzor na problematiku dětí
ze speciálních škol, nový pohled na děti ze znevýhodněných podmínek a nové
zkušenosti s chováním i lidským přístupem k nim i sobě samému.“
dobrovolník, lektor skupinového doučování
„Zdeňka se v hodinách snaží, je vidět, že má o probraném učivu povědomí. Pokud
budete Zdeňku doučovat i nadále, bude to přínosné.“
učitelka Zdeňky, klientky doučování

DĚKUJEME
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 a 2016 podpořili.

INSTITUCE A NADACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; město Slaný; Město Ralsko; Grant
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů; Nadační fond Albert; ČCE
Vinohrady – Nedělní škola a Charity Gums.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A PODPOROVATELÉ

Helena Kostohryzová; Martin Weiser; Helena Pokorná; Magdaléna Rejžková;
MUDr. Richard Pokorný; Tomáš Pokorný; Matěj Hon a další.

NEFINANČNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE

Agentura pro sociální začleňování; Josefina Pekárková; DDM Ostrov Slaný; Církev
československá husitská Slaný a Jurkovi; MŠ U divadla Slaný a další.

„Zapojení do doučování mi přineslo zvýšený zájem o výuku dětí. Koketuji s
myšlenkou stát se osobním asistentem ve škole.“
dobrovolnice, lektorka individuálního doučování

MÉDIA
Vidět jste nás mohli v Kladenském
deníku, na Romea.cz, Radioroma.sk,
Dobrovolnik.cz a na dalších místech.
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FINANCE
ROZVAHA

KONTAKTY
Údaje k 1.1.2015

Aktiva
Pasiva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

36 000 Kč
36 000 Kč

Údaje k 31.12.2015
341 000 Kč
341 000 Kč

Údaje v Kč
567 000 Kč
569 000 Kč
2 000 Kč

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ
Provozní dotace
Přijaté příspěvky (dary)
Ostatní výnosy
Členské příspěvky

Údaje v Kč
191 000 Kč
346 000 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ
Spotřeba materiálu
Cestovné
Osobní náklady
Služby
Jiné náklady

Údaje v Kč
36 000 Kč
22 000 Kč
445 000 Kč
60 000 Kč
4 000 Kč

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Tosara, z.s.
Ruská 711/85
Praha 10 – Vršovice
101 00
Tel: 777653433
Email: info@tosara.cz
Web: www.tosara.cz
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Tosara-os/243114282396443
IČO: 270 19 403
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank Praha 1
Číslo účtu: 2322832001/5500

Úplný finanční přehled je dostupný v příloze výroční zprávy 2015.
Když se ve školce sejdou všichni.
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PODPOŘTE NÁS
Podpořte nás nákupem na internetu. Nakupujte na běžných
e-shopech prostřednictvím
GIVT.cz a část Vámi zaplacené
částky získá Tosara.

KLUB PŘÁTEL
TOSARY
www.tosara.cz/onas/klub-pratel/

Pošlete jednorázový dar
v jakékoliv výši na náš účet.

2

Přispívejte pravidelně libovolnou
částkou na naši činnost a podpořte stabilitu Tosary. Vstupte
do našeho Klubu přátel.

číslo účtu:
2322832001/5500

www.tosara.cz

