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Výroční zpráva Tosara / Úvodní slovo

Moc mě těší,  
kolik jsme toho  
za poslední rok  
udělali a kolik dětí  
a rodin jsme podpořili…

S velkou radostí mohu úvodem napsat, že byl loňský rok v Tosaře vcel-

ku stabilní a že ten letošní by na tom mohl být personálně, programově 

i finančně snad ještě lépe. Moc mě těší, kolik jsme toho za poslední 

rok udělali a kolik dětí a rodin jsme podpořili, o čemž se samozřejmě 

dočtete uvnitř výroční zprávy. Dobrou zprávou je i to, že od loňského 

listopadu fungujeme ve Slaném v nových větších prostorách, kde je 

konečně místo i pro malou kancelář. Čeho si ale cením úplně nejvíce, 

jsou lidé, se kterými mohu nejen v posledním roce spolupracovat a díky 

kterým mám pocit, že to s naší společností není ještě tak úplně zlé.  

V naší práci docela často narážíme na situace, kdy musíme čelit nepří-

jemným postojům vůči lidem, které podporujeme, nebo i vůči nám 

samotným. Loni jsme takové chvíle zažili třeba v souvislosti s několika 

případy žloutenky v „našich“ lokalitách nebo při hledání nových pro-

stor pro naše programy. Předsudky, obavy a negativní názory přitom 

bohužel nevnímáme jen od venkovní společnosti, ale občas i ze strany 

některých sociálních pracovníků a dalších lidí z pomáhajících oborů, 

což mrzí ještě víc. Se vším tím, co se děje i mimo lokality působení 

Tosary, s tím, jak se mění slovník politiků, kdy je dnes už možné říct 

na adresu sociálně slabých, Romů a dalších skupin téměř cokoliv, čím 

dál víc přemýšlím nad tím, jaké mám obrovské štěstí. Štěstí pracovat  

a pohybovat se v bublině lidí, kteří v obyvatelích sociálně vyloučených 

oblastí vidí v první řadě lidské bytosti. A to i s vědomím všech potíží, 

které s sebou práce v těchto místech nese a přes velké rozdíly mezi jed-

notlivými rodinami. Zní to banálně, ale není, každý den se přesvědčuji 

o tom, jak je takový přístup vzácný. Díky všem lidem v Tosaře, i dalším 

mimo naši organizaci, že takoví jsou.

Jana Rejžková, ředitelka

Ú v o d n í  s l o v o
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Nezisková organizace Tosara vznikla na katedře romistiky FF UK v roce 2005 s cílem zlepšování 
životních podmínek dětí, mladých lidí a rodin žijících v sociálně vyloučených komunitách, především 
prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. První volnočasové prázdninové projekty pro 
děti jsme uskutečnili v letech 2006-2009 na východním Slovensku v obci s romskou osadou Červe-
nica. V roce 2010 se naše činnost přesunula do České republiky, do lokalit Ralsko a Slaný, kde v té 
době nebyly služby pro sociálně znevýhodněné lidi dobře zastoupené. V Ralsku od té doby probíhají 
již osmým rokem zážitkové celovíkendové programy pro děti a mládež. Ve Slaném se služby profi-
lovaly spíše vzdělávacím směrem. Původní volnočasovky tak doplnil v roce 2012 ještě předškolní 
klub, od roku 2015 doučování s podporou dobrovolníků a návazné poradenství pro rodiny týkající 
se vzdělávání. Tosara se také dlouhodobě zapojuje do vytváření koncepcí sociální integrace a inkluze 
města Slaný. 

Za dobu působení Tosary na území ČR prošlo našimi programy kolem pěti set dětí, mladých lidí a rodi-
čů. Přes 60 dětí jsme připravili ke školnímu zápisu, další čtyři desítky si díky nám zlepšily pravidelnou 
přípravu do školy, potažmo prospěch. Několik stovek účastníků volnočasovek si odneslo zážitky, které 
by bez nás jen těžko získávaly. Věříme, že všechny děti i rodiny pocítily zájem o jejich osudy a získaly 
skrze pracovníky Tosary trochu větší důvěru v okolní společnost, ale i v sama sebe.

historie

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 chybějí-
cí znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou 
nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. Vzhle-
dem k zásadní roli rodiny je součástí naší činnosti 
i její aktivní zapojení.

poslání

o 
n á s

vize Veríme, ze vsechny deti  
by mely mít sanci rozvíjet se a vzdelávat tak, 
aby mohly zít plnohodnotný zivot. Mely by si 
predevsím hrát, získávat rozhled a co nejvetsí 
mnozství podnetU.
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Zuzka se s mámou, tátou a pěti sourozenci přistěhovala do ubytovny ve 
Slaném. Kvůli nedostatku peněz, častému stěhování, ale i trvalému bydlišti 
v jiném městě nemohlo žádné z dětí ve Slaném chodit do klasické školky. 
A tak jsme jim nabídli místo v našem předškolním klubu. Díky skvělému 
přístupu rodiny i nadšení dětí, chodila Zuzka se sourozenci do klubu téměř 
pokaždé a během jednoho roku se její předškolní dovednosti výrazně zlep-
šily. Po roce jí čekal zápis na základní školu. Uspěla u něj na jedničku a byla 
taky za to na sebe patřičně hrdá. I my v Tosaře jsme měli velkou radost. 
Přemýšleli jsme ale, jak jí na vstup na základku ještě více připravit, hlavně na 
kontakt s větším kolektivem dětí. S jednou místní mateřskou školou se nám 
podařilo domluvit, aby sem Zuzanka mohla chodit na tzv. adaptační hodiny 
a pomalu se s dětmi i chodem školky seznamovat. Nejprve na pár hodin 
týdně, později, když se ve školce uvolnilo místo, už pravidelně každý den.  
V tuhle chvíli bylo ale potřeba velké zapojení rodiny, která musela zorgani-
zovat hlídání mladších dětí a Zuzku každý den do školky doprovázet, platit 
jí obědy, což byl pro ni opravdu velký výdaj, ale také zvládnout další kompli-
kace, které s sebou život v sociálně nepříznivém prostředí nese. Spolupráce 

ale fungovala moc dobře, chválily si jí i paní učitelky. 
Přes počáteční obavy si Zuzanka v kolektivu poměr-
ně rychle zvykla a před prázdninami už sem chodila  
s nadšením. Téměř dvouměsíční zkušenost z „oprav-
dové“ školky byla pro Zuzčin nástup do první třídy 
moc důležitá. Stejně tak důležitá byla ale i pro její 
rodiče a pracovníky školky, kteří všichni společně 
překročili jisté bariéry. 

příběhy

Výroční zpráva Tosara / Příběhy

Filip je z Ralska a našich víkendovek se účastní snad úplně od začátku. 
Možná i kvůli ne úplně fungující sociálně slabší rodině, byl nejprve od 
ostatních dětí hodně odstrkovaný a dlouho trvalo, než našel sebedůvěru 
a vybudoval si v proměnlivém kolektivu nějaké místo. Jsme rádi, že jsme 
ho v tom mohli podpořit tím, že otevíráme naše programy všem dětem 
bez rozdílů a snažíme se pro ně vytvářet bezpečné prostředí. Během let 
bylo hezké u Filipa sledovat, jak postupně osobnostně roste a stává se 
jednou ze stěžejních osob na našich víkendech. Bylo vidět, že ho programy 
stále baví a často se odkazoval na společné zážitky z minulosti. Dnes už na 
programy nechodí tak často, má už i jiné zájmy. Pokaždé, když se objeví, 
se nám ale vybaví jeho krásná věta, kterou pronesl před několika lety po 
jednom z našich výletů: „Kdyby tak každej den byl takovejhle!“.

Filip
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Předškolní klub je určen 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 doved-
nosti potřebné k nástupu na ZŠ. Děti se tu učí 
vše důležité pro plynulý přechod do mateřské 
nebo základní školy a pro lepší zapojení do živo-
ta vůbec. Klub je zaměřen hlavně na získání zna-
lostí a dovedností odpovídajících předškolnímu 
věku dítěte (znalost barev, tvarů, čísel, grafomo-
torické dovednosti, orientace v prostředí apod.), 
ale i na neméně důležité dovednosti jazykové 
a sociální. Prostor věnujeme i hudbě, pohybu  
a volné hře.

předškolní klub slaný

Co se povedlo? 
• klub otevřen třikrát týdně na 3 hodiny 

dopoledne
• celkem 19 zapsaných dětí
• 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, využívající 
RVP PV, metodu Grunnlaget apod.

p r o g r a m y

Výroční zpráva Tosara / Programy

Jako samozřejmou součást práce s dětmi vnímá-
me i podporu a motivaci jejich rodičů. S nimi jsme  
v pravidelném kontaktu jak v rámci doprovodu 
dětí do předškolního klubu, tak při příležitosti růz-
ných besídek, ale i díky poradenské službě přímo  
v domácnostech. Tyto 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

• podpora při zavedení povinného předškolního 
ročníku

• doporučení dalších specialistů, např. logoped, 
a další.

Co se povedlo? 
• spolupráce celkem se 13 rodinami
• 11 rodin využilo domácí poradenství 
• podpora rodin v rámci zavedení povinného 

předškolního ročníku od září 2017
• rodiče pravidelně ve školce děti vyzvedáva-

li, jevili zájem o domácí konzultace, rodičovské 
besídky i o to, jak si jejich děti ve školce vedou 

Poradenství pro rodiny  
a spolupráce s rodiči

Programy v roce 2017 a 2018 podpořili: Nadace 
Jistota Komerční banky, Nadační fond Albert  
v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ, 
Středočeský kraj, Úřad vlády ČR, Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové, MŠMT - Program na podporu 
integrace romské komunity.
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Doučování usnadňuje dětem od 6 do 10 let 
ze Slaného obtížné období nástupu na základ-
ní 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 vní-
mání 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.

Doučování nabízíme ve dvou podobách. Jako 
skupinový kroužek, který probíhá jednou týdně 

Doučování

pod vedením lektorky a několika dobrovolníků, 
a jako individuální intenzivní podporu přímo 
v rodinách, kdy se s každým dítětem schází pra-
videlně jeden dobrovolník. Dobrovolníci hrají 
v programu vůbec důležitou roli. Dětem pomá-
hají úplně zadarmo, sami doučováním získávají 
mnoho nových dovedností a zároveň ještě svoji 
aktivitou formují občanskou společnost ve měs-
tě. Všichni dobrovolní lektoři jsou proškolení  
a metodicky vedeni koordinátorkou doučování.

Co se povedlo? 
• 20 dětí na skupinovém doučování
• 5 dětí doučovaných individuálně 
• zapojení 3 dobrovolníků
• navázaná spolupráce s učiteli dětí 

Program byl v letech 2017 a 2018 podpořen z programu MŠMT - Program na podporu integrace romské komunity,  
z projektu NROS a ČT Pomozte dětem a řadou individuálních dárců.

Výroční zpráva Tosara / Programy

Víkendové programy jsou určeny dětem od 6 
do 18 let z lokalit Ralsko - Ploužnice a Náhlov 
a Slaný, kterým nabízejí možnost volnočasové-
ho vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové 
aktivity nejsou dostupné. Učí děti přebírat zod-
povědnost za kvalitní trávení volného času, roz-
víjejí u nich další důležité komunikační a sociální 
dovednosti a navíc pomáhají předcházet riziko-
vému chování. Všechny programy jsou tema-
ticky zaměřené (např. bezpečí, street workout, 
rodina, peníze, poznávání okolí, stereotypy, 
komunikace, cirkus..) a vycházejí z metod zážit-
kové pedagogiky.
        
Co se povedlo? 
• 15 celovíkendových programů v Ralsku
• 11 sobotních programů ve Slaném
• celkem se zapojilo 107 dětí, 88 v Ralsku  

a 19 ve Slaném
• stabilizace programu ve Slaném
• dlouhodobě sledujeme pozitivní dopad na 

děti, co se týče množství dlouhodobých 
zážitků i všestranných dovedností

Program v roce 2017 a 2018 podpořili: Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Euronisa, Středočeský 
kraj, ŠKODA AUTO, a.s., Nadace umění pro zdraví, MAS 
Přemyslovské Střední Čechy, Nadační fond Albert v rámci 
grantového programu BERTÍK POMÁHÁ.

Víkendové programy v Ralsku a Slaném
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Už potřetí se Tosara zapojila do karnevalu 
s názvem Sametové posvícení, který prochází 
vždy 17. listopadu Prahou a satirickou formou 
připomíná témata, která společnost pálí. My 
jsme se tentokrát s mottem „Něco tady nehraje“ 
zaměřili na aktuální téma inkluze ve vzdělávání. 
Pomocí šachovnice, na které hrají jen bílé figurky, 
jsme chtěli ukázat, že jednobarevnost českého 
školství bez handicapovaných nebo třeba rom-
ských dětí na rozdíl od jednobarevné šachovni-
ce zatím nikoho příliš nezarazí, i když je stejně 
absurdní. Velký dík patří kromě všech zúčastně-
ných hlavně naší výtvarnici Marii.

12. dubna jsme se v pražském Foru Karlín jako už každoročně představili na veletrhu neziskových 
organizací NGO Market, kde jsme měli spolu s dalšími 200 neziskovkami možnost prezentovat naše 
programy, donory, ale i navázat spolupráci s novými dobrovolníky a organizacemi. 12. října jsme se 
pak s naším stánkem zúčastnili TEDx večeru v pražských Strašnicích, kde jsme se mimo jiné seznámili 
s gymnáziem Přírodní škola, se kterým máme tu čest v současné době spolupracovat.

28. listopadu se Česká republika už podru-
hé zapojila do mezinárodních oslav dárcovství  
a dobrovolnictví Giving Tuesday. Tentokrát jsme 
se více zapojili i my. Společně s klubem A Maze 
in Tchaiovna jsme uspořádali besedu na téma 
Giving a zároveň bylo celý měsíc možné v čajov-
ně přispět na naše programy. A Maze in Tchaiov-
ně tímto ještě jednou moc děkujeme za podporu. 

SAMETOVÉ POSVÍCENÍ

ngo market 2017 a tedx solidarity park

GIVING TUESDAY
Umělecké uskupení Modřanen schule se rozhod-
lo podpořit Tosaru výtěžkem z výstavy svých děl, 
která probíhala celé září v pražské kavárně Za 
školou. Moc rádi jsme se zúčastnili skvělé verni-
sáže a daru 20 000 Kč si nesmírně vážíme.

Výstava obrazů 
Modřanen schule

d a l s í  a k t i v i t y

GRANTY A DOTACE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadační fond Albert; 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; Úřad vlády ČR; Středočeský kraj, sbírkový projekt NROS a ČT Pomozte dětem

SOUKROMÉ DARY A NEFINANČNÍ PODPORA 
Helena Kostohryzová; Martin Weiser; Helena Pokorná; Magdaléna Rejžková; Helena Rejžková,  
Pavel Hotovec; Venkat Narayanan; Alena Zbořilová; Helena Semkovičová; Pavel Štrunc;  
Tereza Brožová; Tereza Schejbalová; Alena Müllerová; Jana Vyhnálková; Tomáš Pokorný;  
ČCE Vinohrady – Nedělní škola; ČCE; Charity Gums; LMC s.r.o.; Modřanen schule;  
Yellow Shapes; Josefina Pekárková – zapůjčení skladu; Marie Veselá – grafika; A Maze in Tchaiovna



Aktiva

Pasiva

Číslo řádku
Stav k prvnímu

dni účetního období
Stav k poslednímu

dni účetního období

finance

Krátkodobý majetek celkem 41 137,00 205,00

Pohledávky celkem 52 9,00 50,00

Poskytnuté provozní zálohy 56 0,00 32,00

Jiné pohledávky 69 9,00 18,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 72 128,00 153,00

Peněžní prostředky v pokladně 73 16,00 39,00

Peněžní prostředky na účtech 75 122,00 124,00

Peníze na cestě 80 -10,00 -10,00

Jiná aktiva celkem 81 0,00 2,00

Náklady príštích období 82 0,00 2,00

AKTIVA CELKEM 85 137,00 205,00

Vlastní zdroje celkem 1 -2,00 -9,00

Jmění celkem 2 22,00 22,00

Vlastní jmění 3 22,00 22,00

Výsledek hospodaření celkem 6 -24,00 -31,00

Účet výsledku hospodaření 7 x -7,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8 -20,00 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 -4,00 -24,00

Cizí zdroje celkem 10 139,00 214,00

Dlouhodobé závazky celkem 13 0,00 11,00

Dohadné účty pasivní 19 0,00 11,00

Krátkodobé závazky celkem 21 137,00 205,00

Dodavatelé 22 20,00 9,00

Ostatní závazky 25 0,00 1,00

Zaměstnanci 26 28,00 40,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení  
a veřejného zdravotního pojištění

28 14,00 21,00

Ostatní přímé daně 30 5,00 7,00

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 33 18,00 7,00

Jiné závazky 38 0,00 3,00

Jiná pasiva celkem 45 54,00 115,00

Výnosy příštích období 47 54,00 115,00

PASIVA CELKEM 49 137,00 205,00

Výroční zpráva Tosara / Finance

Zdroje příjmů
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40 %

33 %

20 %

7 %

stát 

kraj/město

nadace

soukromé dary

Výkaz zisku a ztráty Číslo řádku
Hlavní 

činnost
Hospodářská 

činnost Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 139,00 0,00 139,00

Spotřeba materiálu, energie  
a ostatních neskladových dodávek

3 31,00 0,00 31,00

Náklady na cestovné 6 45,00 0,00 45,00

Ostatní služby 8 63,00 0,00 63,00

Osobní náklady 13 795,00 0,00 795,00

Mzdové náklady 14 641,00 0,00 641,00

Zákonné sociální pojištění 15 152,00 0,00 152,00

Zákonné sociální náklady 17 2,00 0,00 2,00

Ostatní náklady 21 3,00 0,00 3,00

Jiné ostatní náklady 28 3,00 0,00 3,00

Náklady celkem 39 937,00 0,00 937,00

Provozní dotace 41 597,00 0,00 597,00

Provozní dotace 42 597,00 0,00 597,00

Přijaté příspěvky 43 333,00 0,00 333,00

Přijaté příspěvky (dary) 45 332,00 0,00 332,00

Přijaté členské příspěvky 46 1,00 0,00 1,00

Výnosy celkem 61 930,00 0,00 930,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -7,00 0,00 -7,00

VýSLEDEK HOSPODAřENÍ PO ZDANěNÍ 63 -7,00 0,00 -7,00

Stav k rozvahovému dni
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www.tosara.cz

k o n t a k t

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

PodPořte nás

Tosara, z.s.
Ruská 711/82
Praha 10 – Vršovice
101 00

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank Praha 1
Číslo účtu: 2322832001/5500

Tel: 777653433
Email: info@tosara.cz
Web: www.tosara.cz
IČO: 270 19 403


