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TOS 2020 kort & bondig
Ook in 2020 werkte Thuis Op Straat (TOS) aan een prettig en veilig
speel- en leefklimaat in de wijken: voor, tijdens en na de perioden van lockdown
sinds 1996
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Assistent Dienstverlening en Zorg niveau 1, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2,
Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3, Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4,
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4, Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen niveau 4, Leidinggevende travel & hospitality,
Medewerker sport en recreatie, Sociaal werk, Sport- en bewegingingsleider,
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, Medewerker evenementenorganisatie.
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waarvan 26 KlusKanjers
16 t/m 23 jaar

13 t/m 15 jaar

met een vrijwilligersvergoeding
(die het hele jaar gewoon is
doorbetaald)

162

deelnemers

vrijwilligers

op
(vaste) pleinen

62%
38%

organiseerde TOS in totaal

3.107 activiteiten
met gemiddeld 14 deelnemers

Grootste groep
deelnemers:
leeftijdsgroep
8-12 jaar

grootste bereik
bij activiteit:

203 deelnemers
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Tussenschoolse opvang ‘PauzePret’

De Akker, De Akkers, Dakpark, Elisabethschool,
Kasteel Spangen, sbo De Koppeling, Noen,
Over de Slinge, Pierre Bayle, De Vier Leeuwen,
Wilgenstam, Wilhelminaschool, Goede Herder.

‘PauzePraat’
Hugo de Groot

Bijzondere activiteiten in 2020

Positve Behavior Support
(PBS)

2 borgingsspecialisten
5 kernwaarden :

Plezier
Veiligheid
Respect
Aandacht
Persoonlijke ontwikkeling

Maffen in het Museum:
met 16 meiden in
Museum Rotterdam

Slapen op een Stoomschip:
met 24 kinderen 24 uur
op het ss Rotterdam

Wakker worden op Woudestein:
Zeker in 2020:
met 24 kinderen slapen in
‘Niemand terug de klas in
het stadion van Excelsior
zonder vakantieherinnering!’

25 projecten
via de

JongerenBijdrageRegeling
(JBR)

Corona zorgde voor andere inzet van TOS
Nog meer op straat, om mensen aan te spreken op de regels en
maatregelen, en te signaleren wie en wat aandacht verdiende.
Boodschappendienst voor senioren en kwetsbaren.
Inzet bij noodopvang op basisscholen.
Digitale ondersteuning bij het maken van huiswerk.
Digitale opdrachten en challenges om de jeugd te
vermaken en met hen in contact te blijven.

Er verschijnt over 2020 ook een
financieel jaarverslag

