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Úvodní slovo

kontakt

Loňský rok přinesl do Tosary mnoho pozitivního, ale zároveň i jednu ﬁnanční výzvu. Všechny naše programy se nadále dobře rozvíjely,
předškolní klub probíhal častěji než dříve, dařilo se propojování rodin
a mateřských škol, na doučování vznikla stálá skupina nadšených
účastníků, k zaběhlým zážitkovým víkendům v Ralsku jsme přidali
i volnočasové soboty ve Slaném, kde jsme se zároveň dále zapojovali
do strategických pracovních skupin města. S rozvojem programů,
kde se ovšem každá hodina navíc strávená s dětmi objeví v rozpočtu,
jsme ale narazili na ﬁnancování. Pro část aktivit se podařilo úspěšně oslovit nové, především nadační, dárce; program doučování ale
zůstal v druhém pololetí zcela bez podpory. Naší snad poslední a taky
poněkud riskantní možností tedy bylo pustit se do crowdfundingové
kampaně. Díky úsilí celého týmu a hlavně stovce úžasných podporovatelů jsme nakonec potřebnou částku vybrali a bez problémů mohli
doučovat až do konce roku, což samozřejmě ocenily především děti.
Speciální poděkování všem najdete uvnitř výroční zprávy. Kampaň
přinesla do organizace spoustu nových zkušeností; co se týče ﬁnancování obecně, je jisté, že se do budoucna bez podpory individuálních
dárců neobejdeme a zaslouží si minimálně stejnou pozornost jako
granty a dotace. Všem, kteří nás už nyní podporují, děkujeme.
Máme radost, že Tosara na pracovní úrovni programově i personálně
roste, ale i z toho, že se intenzivně rozrůstají rodiny některých našich
členů. Úspěšný růst přejeme i vám všem.
Jana Rejžková, předsedkyně
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O nás

Lidé v Tosaře

HISTORIE

PRACOVNÍCI PROGRAMŮ

Tosara je nezisková organizace, která vznikla na katedře romistiky FF UK v roce 2005 s cílem
zlepšování životních podmínek dětí, mladých lidí a rodin žijících v sociálně vyloučených
komunitách, 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 naše 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 šest ročníků
projektu zaměřeného na víkendové volnočasové aktivity pro děti a mládež, a také čtyři letní
příměstské tábory. Před třemi lety jsme pak činnost rozšířili i pro lokalitu Ralsko – Náhlov.
Ve Slaném jsme také začínali s volnočasovkami, které později doplnil program na podporu
ﬁnanční gramotnosti pro děti ze ZŠ praktické a tvůrčí soboty pro děti i rodiče. Od podzimu
roku 2012 jsme se začali více věnovat vzdělávání. Začali jsme pořádat předškolní kroužky
pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, a od jara 2015 také doučování pro děti, které
čerstvě nastoupily na základní školu, za pomoci skupiny místních dobrovolníků. Nedílnou
součástí naší práce je v současné době také poradenství pro rodiče, které se snažíme podpořit při vzdělávání jejich dětí.

Jana Rejžková
Marie Palečková

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,
které jsou nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. Vzhledem k zásadní roli rodiny je součástí naší činnosti i její aktivní zapojení.
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projektová manažerka
poradkyně pro rodiče, koordinátorka doučování
a lektorka předškolního klubu
Tereza Schwabová manažerka předškolního vzdělávání,
lektorka předškolního klubu
Alžběta Moravcová lektorka předškolního klubu
Kateřina Habadová lektorka doučování
Mária Jakubovie
fundraiserka/administrativní pracovnice,
koordinátorka volnočasových programů Ralsko
Šimon Schusser
koordinátor volnočasových programů Slaný
Lucie Borešová
účetní
LEKTOŘI VOLNOČASOVÝCH PROGRAMŮ

Lenka Kubelová, Daniel Patzelt, Marie Veselá, Ludmila Böhmová, Renáta
Bednářová, Michaela Macáková, Martin Hnyk
STRUKTURA ORGANIZACE

Výbor
Předsedkyně Jana Rejžková
Místopředseda Jiří Kunecký
Členka výboru Zuzana Pokorná

Členové
Lucia Paušlyová, Evgenia Bernstein, Marie Palečková,
Mária Jakubovie, Marek Spěšný, Tereza Schwabová,
Lenka Kubelová

Předškolní
kroužky Slaný
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 nemá kapacity rozvíjet
předškolní dovednosti potřebné k nástupu
na ZŠ. Děti se tu učí vše důležité pro plynulý přechod do mateřské nebo základní školy
a pro lepší zapojení do života vůbec. Kroužky
jsou 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 věnujeme i hudbě, pohybu a volné hře.

Poradenství pro rodiny
a spolupráce s rodiči
Co se povedlo?
• kroužek otevřen už třikrát týdně
na 3 hodiny dopoledne
• celkem 15 zapsaných dětí
• děti se v předškolních dovednostech
průměrně zlepšily o 24 %
• největší pokroky v oblasti komunikace,
slovní zásoby a rozvoji sociálních dovedností, např. sdílení hraček, fungování
v kolektivu a osvojení zavedených rituálů
• předškolní klub i nadále jako místo, kde
probíhá cílená výuka připravující děti na
povinnou školní docházku a ne prostor
pro hlídání dětí

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, podpora při přihlášení dětí do mateřské školy, případně do
školy základní a pomoc rodičům s jejím
výběrem
• poskytnutí podpory s porozuměním
výsledků z vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách
• doporučení dalších specialistů, např.
logoped, a další.

Co se povedlo?
• poradenství jsme poskytli celkem
9 rodinám
• navázání funkční třístranné spolupráce mezi jednou rodinou, MŠ U divadla
a naší organizací, díky níž mohla dívka
z našeho klubu nejprve docházet do
školky na adaptační hodiny a později sem
byla zapsaná k pravidelné dvouměsíční
docházce, předtím než měla po prázdninách nastoupit do školy; absolvování
školky u dívenky výrazně posílilo její
schopnost fungovat ve větším smíšeném
kolektivu, což doplnilo dovednosti nabité
během více než roční docházky do našeho
kroužku
• rodiče pravidelně ve školce děti vyzvedávali, jevili zájem o domácí konzultace,
rodičovské besídky i o to, jak si jejich děti
ve školce vedou

Programy podpořili, v roce 2016: MŠMT - Program na podporu integrace romské komunity; Nadační fond Albert
v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2016, grant Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
fondů EHP. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, Nadace Agrofert a město Slaný; v roce 2017: Nadace Jistota
Komerční banky, Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ, Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové.
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Doučování

Víkendové programy
v Ralsku a Slaném

Doučování usnadňuje dětem od 6 do 10
let ze Slaného obtížné období nástupu na
základní školu. Pomáhá jim úspěšně projít nejtěžšími prvními ročníky a předcházet
potížím, kvůli kterým by mohly být přeřazeny do praktické nebo speciální školy. Nejde
nám jen o to, aby se dětem zlepšily známky,
ale hlavně chceme, aby se přestaly školy bát,
chodily sem rády a věděly, že domácí příprava ke škole patří. Pozitivní vnímání školy se
snažíme podpořit i u rodičů, které motivujeme k participaci na školní docházce, ale i na
mimoškolních aktivitách dětí. Zároveň podporujeme vzájemnou komunikaci se školou.

Víkendové programy jsou určeny dětem
od 6 do 18 let z lokalit Ralsko - Ploužnice
a Náhlov a Slaný, kterým nabízejí možnost
volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné
volnočasové aktivity nejsou dostupné. Učí
děti přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení jejich volného času, rozvíjejí u nich další
důležité komunikační a sociální dovednosti a navíc pomáhají předcházet rizikovému
chování. Všechny programy jsou tematicky
zaměřené (např. zdraví, street workout, rodina, peníze, poznávání okolí, kešky, cirkus..)
a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky.

Doučování nabízíme ve dvou podobách.
Jako skupinový kroužek, který probíhá jednou týdně pod vedením lektorky a několika
dobrovolníků, a jako individuální intenzivní
podporu přímo v rodinách, kdy se s každým
dítětem schází pravidelně jeden dobrovolník. Dobrovolníci hrají v programu vůbec
důležitou roli. Dětem pomáhají úplně zadarmo, sami doučováním získávají mnoho
nových dovedností a zároveň ještě svoji
aktivitou formují občanskou společnost ve
městě. Všichni dobrovolní lektoři jsou proškolení a metodicky vedeni koordinátorkou
doučování.

• zavést nově volnočasový program
ve Slaném
• 14 celovíkendových programů v Ralsku
• 12 sobotních programů ve Slaném
• celkem se zapojilo 116 dětí, 87 v Ralsku
a 29 ve Slaném
• dlouhodobě dochází k viditelnému
osobnostnímu rozvoji dětí

Co se povedlo?
•
•
•
•

17 dětí na skupinovém doučování
3 děti doučované individuálně
zapojení 4 dobrovolníků
navázaná spolupráce s učiteli dětí
i pracovníky OSPOD
• vytvoření stabilní skupiny dětí se zájmem
o školní přípravu

Program byl podpořen z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, městem Slaný, společností Pentagen a řadou
individuálních podporovatelů v rámci kampaně na HITHIT.com.
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Co se povedlo?

Program podpořili, v roce 2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město
Ralsko, Nadace Euronisa, ŠKODA AUTO, a.s., v roce 2017: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Nadace Euronisa, Nadace umění pro zdraví, MAS Přemyslovské
Střední Čechy, Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ,
ŠKODA AUTO, a.s.

Další aktivity
CROWDFUNDINGOVÁ KAMPAŇ
CHCEME SE TO DOUČIT!

Cílem kampaně Chceme se to doučit bylo
sehnat peníze na pokračování našeho doučovacího programu, který se na konci června
loňského roku ocitl zcela bez ﬁnanční podpory.
Nechtěli jsme nechat děti ani zapojené dobrovolníky ve štychu, a tak jsme se v září po neúspěšném žádání o několik grantů rozhodli pustit
do akce s nejistým výsledkem, do crowdfundingové kampaně na platformě HITHIT. Vojta
Polák s námi natočil skvělý úvodní spot, za což
mu moc děkujeme, stejně jako všem hercům
i kreativcům, kteří se na videu podíleli, jmenovitě Týně, Marušce, Žeňce, Terce, Nice, Martinovi, Marcelovi, Márii, Jirkovi a Janě. Pro odměny jsme pořídili nová trička a tašky a kampaň
mohla začít. Bylo to drama, nakonec jsme však
cílové částky nejen dosáhli, ale dokonce ji překonali. Stovka přispěvatelů nám celkem poslala
81 350 Kč, díky nimž jsme mohli dětem doučování poskytnout až do konce roku a zachovat
jejich postupně vybudovaný zájem a pravidelnou docházku. Všem podporovatelům ještě
jednou neskutečně děkujeme a hold konečně
vzdáváme na „tabuli jedničkářů“. Poděkovat se
sluší také společnosti Pentagen a paní Chábové,
které nás v době kampaně, byť mimo HITHIT,
rovněž podpořily.

10

Tabule jedničkářů

Děkujeme všem,
kteří nás podpořili.

Další
aktivity
NGO MARKET

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

FUNDRAISINGOVÁ
KONFERENCE V BRATISLAVĚ

Díky podpoře Nadace Neziskovky.cz se
mohla 12.-14. října naše fundraiserka Mária
zúčastnit velmi inspirativní mezinárodní
fundraisingové konference v Bratislavě.
Děkujeme a doporučujeme!
GIVING TUESDAY

29. listopadu se Česká republika vůbec
poprvé připojila k mezinárodní oslavě
dárcovství a dobrovolnictví Giving Tuesday.
Rádi jsme se k této akci připojili s naší minikampaní na podporu našich programů.
ADVENTNÍ TRH

4. prosince jsme byli sborem ČCE Vinohardy
laskavě přizváni do vinohradského kostela
k účasti na adventním trhu. Atmosféra byla
velmi příjemná a my děkujeme všem, kdo si
u našeho stánku koupili nějaký ten vánoční
dárek.

DISKO PRO TOSARU

1. května proběhl v pražském Klubu FAMU
disko večer, který věnoval vstupné na
podporu Tosary. Celkem jsme získali přes
2000 Kč. Děkujeme DJkám Terce a Lídě za
tu možnost!

GRANTY A DOTACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; město Slaný; Město Ralsko; Grant z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www. fondnno.cz a www.eeagrants.cz;
Nadační fond Albert; Nadace Agrofert; Nadace Neziskovky.cz; Nadace Euronisa; ŠKODA
AUTO a.s. - program Škoda dětem; Nadace Jistota Komerční banky; Nadace umění pro
zdraví; Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; MAS Přemyslovské Střední Čechy program Malý přemyslovský měšec
SOUKROMÉ DARY

Helena Kostohryzová; Martin Weiser; Helena Pokorná; Magdaléna Rejžková; Pavel Hotovec;
Olga Clark; Kyriaki Chábová; ČCE Vinohrady – Nedělní škola; ČCE; Charity Gums; Pentagen,
s.r.o.; LMC s.r.o.; ZŠ Antonína Čermáka Praha 6 a podporovatelé kampaně Chceme se to
doučit na HITHIT.com
NEFINANČNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE

Vojta Polák; Agentura pro sociální začleňování; Joseﬁna Pekárková – zapůjčení skladu; DDM
Ostrov Slaný; MŠ U divadla Slaný a další.
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Finance

Ohlasy

Náklady

864 000 Kč

Tosara poskytuje dětem v sociálně
vyloučených lokalitách ve Slaném důležité
služby, které by bez jejího působení nebyly
pokryty zdaleka dostatečně. Snaží se
přitom být i v kontaktu s celými rodinami,
což je velmi přínosné. Mimořádný
význam spočívá také v tom, že se věnují
nejproblematičtějším slánským lokalitám
a nabízí tak alternativu dětem, jejichž
možnosti jsou velmi omezené.

Výnosy

844 000 Kč

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování,
Slaný

Výsledek hospodaření

-20 000 Kč

ROZVAHA

Aktiva

341 000 Kč

137 000 Kč

Pasiva

341 000 Kč

138 000 Kč

Údaje k 1. 1. 2016

Údaje k 31. 12. 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ

Provozní dotace

422 000 Kč

Přijaté příspěvky – dary

422 000 Kč

Když jsem se z dobrovolníka stala lektorem,
získala jsem vetší přehled o individuálních
potřebách dětí, o to víc mi spolupráce
s Tosarou dává smysl. I já mam možnost se
od dětí obohatit a v jejich přítomnosti tvořit
společnou budoucnost.
Lektorka skupinového doučování, Slaný

Tosara je fajn, jsem ráda,
že sem jezdí, jinak se doma nudím.
PŘEHLED NÁKLADŮ

Osobní náklady

679 000 Kč

Cestovné

50 000 Kč

Služby

92 000 Kč

Materiál

41 000 Kč

Jiné náklady
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Leona, Ploužnice

2 000 Kč

Efekt docházení do rodin vidím v tom, že
učení zajímá všechny ty děti a ty nejmenší
to vzrušuje už ve věku do 3 let, kdy je to
pro vývoj zásadní. Přijde jim to přitažlivé,
starším to závidí a snad se těší, že až budou
ony starší...někdy mám dojem, že je to
možná největší přínos Tosary – příklad
a šance.
Dobrovolnice individuálního doučování, Slaný

Když přijede Tosara, tak se smějem celý
den, když hrajem hry, tak se bavíme,
vždycky se moc těším.
Kuba, Náhlov

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

Přispívejte pravidelně libovolnou částkou
na naši činnost a podpořte stabilitu Tosary.
Vstupte do našeho klubu přátel.
www.tosara.cz/o-nas/klub-pratel

POŠLETE JEDNORÁZOVÝ DAR

V jakékoliv výši na náš účet: 2322832001/5500

PODPOŘTE NÁS SNADNO A BEZPEČNĚ

přes online bránu Darujme.cz na našem webu

www.tosara.cz

