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Tosara, z.s. – vzdělávací a volnočasové programy pro sociálně 
znevýhodněné děti, mládež a rodiny 

 

 

 

O TOSAŘE 
 

HISTORIE 

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 Červenica. 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 profilovaly 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 

rodičů. Přes 65 dětí jsme připravili ke školnímu zápisu, dalších pět desítek 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.  

 

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. 

 

 

 



LIDÉ V TOSAŘE 

 
PRACOVNÍCI PROGRAMŮ 

Jana Rejžková – ředitelka, projektová manažerka 

Mária Jakubovie – fundraiserka 

Lucie Borešová - účetní 
 

Poradenství pro rodiny 

Lucia Paušlyová – poradkyně pro rodiny 

 

Předškolní centrum 

Emma Vrbová – manažerka předškolního vzdělávání, lektorka předškolního centra  
Tereza Stříbrná, Markéta Marešová, Kateřina Habadová – lektorky 

 

Doučování 
Kateřina Holá – koordinátorka doučování 
Alžběta Moravcová, Kateřina Habadová, Ondřej Skovajsa, Jana Beránková, Zdena Nováková - lektoři 
doučování 
 

Volnočasové aktivity 

Magdaléna Šipka - koordinátorka a lektorka 

Adéla Toldeová, Kateřina Pácová, Eva Vernerová, Jana Rejžková, Emma Vrbová, Kateřina Holá – 

lektoři  
 

STRUKTURA SPOLKU 

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 

 

 

 

 

ROK 2019 v kostce 
 

V roce 2019 jsme pokračovali ve všech našich stabilních programech pro děti a rodiny žijící v sociálně 
znevýhodněném prostředí – předškolní centrum, doučování, poradenství pro rodiny v oblasti 

vzdělávání a volnočasové víkendovky. Kromě poskytování těchto služeb jsme se zapojili i do 
následujících aktivit. 
 

NGO MARKET 2019  

10. 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. Náš stánek jsme 
tentokrát ozvláštnili fotokoutkem, kde se návštěvníci mohli vyfotit se stylizací romských přísloví. 



 

 

GIVING TUESDAY – benefiční pub kvíz 

3. prosince se Česká republika už počtvrté zapojila do mezinárodních oslav dárcovství a 
dobrovolnictví Giving Tuesday a s ní i Tosara. V klubu A Maze in Tchaiovna jsme už podruhé 

uspořádali benefiční hospodský kvíz, jehož výtěžek byl určen na podporu našich služeb.  
 

Platforma pro včasnou péči 
Stali jsme se členy nově vzniklé Platformy pro včasnou péči, která vzešla ze setkávání organizací 
pracujících s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí, které pořádala Nadace Open Society 
Fund Praha. Na podzim jsme se zúčastnili dvoudenního setkání platformy v Pardubicích. 
 

Komise pro dostupné bydlení Slaný 

Ve městě Slaný jsme se stali členy městem ustavené Komise pro dostupné bydlení, která má na 
starosti přidělování městských sociálních bytů.  
 

Změna prostor 

Od září 2019 fungujeme ve Slaném v nových krásných prostorách na adrese Wilsonova 546/7. 

 

REALIZOVANÉ PROGRAMY 
 

PŘEDŠKOLNÍ CENTRUM SLANÝ 

Předškolní centrum bylo určeno 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. Do června 2019 bylo centrum otevřené 3 dny v týdnu od 

července již 5 x v týdnu dopoledne. Děti se tu učily vše důležité pro plynulý přechod do mateřské 
nebo základní školy a pro lepší zapojení do života vůbec. Klub byl zaměřen 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 věnovali i hudbě, pohybu a volné hře. Ve výuce využíváme jak Rámcový vzdělávací 
program pro předškolní vzdělávání, tak metody pro děti z méně podnětného prostředí, zejména 

Grunnlaget. V roce 2019 centrem prošlo 22 dětí. 
 
Program v roce 2019 podpořili: Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ, projekt NROS a ČT 
Pomozte dětem a Evropská unie v programu OPVVV. 
 
DOUČOVÁNÍ 
Doučování usnadňuje dětem od 6 do 15 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. 
Doučování nabízíme ve dvou podobách. Jako skupinový kroužek, který probíhá dvakrát týdně (pro 

mladší a starší děti) pod vedením hlavní lektorky a několika pomocníků, a jako individuální intenzivní 
podporu přímo v rodinách, kdy se s každým dítětem schází pravidelně jeden lektor. Všichni lektoři 
jsou proškolení a metodicky vedeni koordinátorkou doučování. V roce 2019 bylo u nás 31 dětí 
zapsaných na skupinovém a 4 na individuálním doučování. 
 



Program byl v roce 2019 podpořen z projektu NROS a ČT Pomozte dětem, z Evropské unie v programu OPVVV a řadou 
individuálních dárců. 

 
VÍKENDOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Víkendové programy byly určeny dětem od 6 do 18 let z lokalit Stráž pod Ralskem a Slaný, kterým 
nabízely možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné. 
Učily děti přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení volného času, rozvíjely u nich další důležité 
komunikační a sociální dovednosti a navíc pomáhaly předcházet rizikovému chování. Všechny 
programy byly tematicky zaměřené (např. masopust, bezpečí, street workout, rodina, peníze, 
poznávání okolí, stereotypy, komunikace , cirkus..) a vycházely z metod zážitkové pedagogiky. V roce 

2019 se uskutečnilo 13 celovíkendových programů ve Stráži pod Ralskem a 13 sobotních programů ve 
Slaném, přičemž do programů se celkem zapojilo 124 dětí, z toho 100 ve Stráži pod Ralskem a 24 ve 

Slaném. 
 

Program v roce 2019 podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Euronisa a Nadační fond Albert v rámci 
grantového programu BERTÍK POMÁHÁ. 

 
PORADENSTVÍ PRO RODINY A SPOLUPRÁCE S RODIČI 
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 klubu, tak při příležitosti různých 
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 absolvování povinného předškolního ročníku 

− podpora docházky na adaptační hodiny do běžných MŠ 

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

V roce 2019 jsme spolupracovali celkem se 12 rodinami, tedy asi 19 rodiči. 
 

Program v roce 2019 podpořili: Nadační fond Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ, projekt NROS a ČT 
Pomozte dětem a MŠMT - Program na podporu integrace romské komunity a Evropská unie (program OPVVV). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podpořili. 
 

GRANTY A DOTACE 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadační fond Albert; Nadace Euronisa; Pomozte dětem, 

Evropská unie. 
 

 

             
  

 

    

 

 

 

SOUKROMÉ DARY a NEFINANČNÍ PODPORA  
Helena Kostohryzová; Martin Weiser; Magdaléna Rejžková; Pavel Hotovec; Alena Zbořilová; Tomáš 
Pokorný; Renáta Bednářová; Monika Grilli Wagnerová; ČCE Vinohrady – Nedělní škola; ČCE; LMC 
s.r.o.; Josefina Pekárková – zapůjčení skladu; rodina Hodinářových; A Maze in Tchaiovna a další 
individuální dárci. 
 

 

 

 

 

KONTAKT 
 

Tosara, z.s. 

Ruská 711/82 

10100, Praha 10 

Tel: 777653433 

Email: info@tosara.cz 

Web: www.tosara.cz 

IČO: 27019403 

 

 

 
Tento dokument je zkrácenou textovou verzí Výroční zprávy 2019. Výroční zprávu v plném znění 
s obrázky najdete na webu www.tosara.cz. 
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