JAK FINANCE OD DÁRCŮ POMÁHAJÍ.
Toulcův dvůr je starobylý statek, který se rozkládá na území pražské Hostivaře. Jeh historie sahá až do
středověku.
První písemná zmínka o dvoru v Hostivaři pochází z roku 1362. Tehdy jej dostal do zástavy i s celou vsí
rychtář Petřík z Lešťan od sázavského opata Vojtěcha. Následně Hostivař připadla nejvyššímu
purkrabství, spravovali ji stavové Království českého. Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem
statku byl František Toulec. Byl to moudrý hospodář a velmi laskavý člověk, a snad právě proto nese
dvůr jeho jméno dodnes.
V 60. letech dvacátého století získal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde výrobnu krmných
směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. Pod „nepéčí“ státního statku budovy značně
zchátraly, tu a tam se propadly střechy nebo podlahy. V devadesátých letech zde byla z mnoha
důvodů činnost zastavena.
Tři roky po sametové revoluci vyčlenila vláda areál pro neziskové organizace, které zde otevřely
Středisko ekologické výchovy.
Toulcův dvůr,z.s., je zastřešující neziskovou organizací, jejími členy jsou 4 neziskové organizace. Ty
v prostorách realizují environmentální výchovné a vzdělávací aktivity. Vizi environmentální výchovy
na statek přinesla jeho zakladatelka Emilie Strejčková, česká pedagožka a enviromentalistka.
Posláním Toulcova dvora je svou činností a aktivitami inspirovat k odpovědnému vztahu k přírodě a
společnosti. K naplňování poslání jsme definovali tato hodnoty:
 odpovědnost
 inspirace
 otevřená komunikace
 společně
 výchova a vzdělávání
Přírodu a lásku k přírodě u nás můžete vidět na každém kroku. Dvůr, který i s přilehlými pozemky má
rozlohu 10 hektarů, je obklopen řadou přírodních zajímavostí. V areálu naleznete louky, step,
mokřad, dokonce i lužní les. Nedílnou součástí Toulcova dvora je farma, na které žijí zástupci
původních českých plemen hospodářských zvířat. V přírodním areálu i v rozsáhlém komplexu budov
připravujeme a pořádáme environmentální výukové programy, semináře a nejrůznější akce pro
veřejnost. V budovách statku ale najdete i hostel, Zdravou jídelnu, řemeslnou dílnu nebo obchůdek
se zdravou výživou. Jsme sociální podnik, zaměstnáváme více než 40 osob se zdravotním postižením.
Naši koníci pracují jako hipoterapeutičtí specialisté. Potřebné informace a rady návštěvníkům zajišťují
pracovníci Infocentra.
Jako většina neziskových organizací se ani my neobejdeme bez dárců, ať již jednotlivců, nebo
soukromých nadací. Máme otevřenou veřejnou sbírku, kam nám mohou zájemci přispívat na péči o
přírodu, ale mimo to otevíráme výzvy a krátkodobé sbírky na konkrétní projekty.
Když před 2 lety měla odejít do důchodu naše nejstarší hipoterapeutická kobylka Sára, zapojili jsme
se do jarní výzvy „ČSOB Pomáhá regionům“. Postoupili jsme - sice na divokou kartu díky hlasování,
ale přece - do veřejné sbírky. Nakonec se nám v této, pouhý měsíc otevřené sbírce, podařilo
shromáždit více než 140 tisíc korun. Z matchingového fondu ČSOB jsme získali dalších 40 tisíc. Za tyto
peníze jsme mohli nejen zakoupit mladou klisnu Zambii s kvalitním původem a potřebné vybavení
(ohlávku, uzdečku aj.), ale část prostředků jsme mohli věnovat na výcvik. Koně pro hiporehabilitaci
prochází velmi přísnou testovací zkouškou, aby mohli vykonávat svou profesi. Díky financím jsme se
mohli intenzivně věnovat výcviku, takže za pár měsíců Zambii nevadil hluk, míč letící nad hlavou ani
otevřený deštník. Zambie po 5 měsících složila úspěšně zkoušku hiporehabilitačního koně a mohla
začít pracovat s klienty. Díky své přátelské povaze se stala oblíbeným a vyhledávaným terapeutickým
koněm.
Za velký přínos považujeme i další sbírku, z jejíhož výtěžku vznikla nová naučná stezka po cenných
biotopech Toulcova dvora. Tuto sbírku podpořila matchingovým fondem Nadace Proměny K.

Komárka. Z celkově získaných více než 250 tisíc jsme navrhli, s odborníky konzultovali a nechali
zhotovit 6 interaktivních zastavení naučné stezky. Nyní budeme instalovat poslední část – Strom
života. Na Den stromů, 22. října, bude skulptura Stromu života slavnostně otevřena a věříme, že bude
mít u návštěvníků podobný ohlas jako naučná stezka. Nové instalace a osvětové prvky nám umožňují
vzdělávat veřejnost a především děti, v environmentálních otázkách, hravou a zajímavou formou.
Zpětné vazby od návštěvníků nám ukazují, že tato cesta byla krokem správným směrem.
Žádný z těchto, ale ani celá řada dalších projektů, by nevznikly bez podpory soukromých dárců.
Vážíme si získaných financí o to víc, že ekologie a environmentální vzdělávání nejsou prvním cílem
většiny donorů. O to více nás získané peníze motivují k jejich hospodárnému využití k deklarovanému
účelu i k tomu, dávat veřejně vědět, jak byly peníze využity.
A protože mám připravené další úžasné projekty, věříme, že nám i nadále zůstane veřejnost nakloněn
a financemi nebo dobrovolnickou prací nám je pomůže realizovat.
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