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Úvodní slovo
„Nespouštěj své oči z hvězd a své nohy ze země.“
Theodore Roosvelt

Vážení čtenáři,
jsem ráda, že jste si našli chvilku, abyste se detailněji seznámili s naší organizací a aktivitami, které se nám
podařilo díky podpoře dárců, dobrovolníků, zaměstnanců a příznivců v roce 2019 uskutečnit.
Každý rok na tomto místě děkuji všem, kteří stáli při nás. Ani letos tomu nebude jinak, protože bez nadšení,
laskavosti, toleranci a otevřeným srdcím bychom nebyli. Každý rok si to uvědomuji a jsem nesmírně
vděčná, že stále existují strážní andělé převlečení do lidských podob .
DÍKY VÁM VŠEM můžeme my ve STOPce snít a pomáhat nejen dětským klientům „dotknout se hvězd“.
DĚKUJI!
S úctou
Ivona Šťovíčková v.r. - statutární zástupce
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S.T.O.P., z.s.
Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance,
Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně
s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.
Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím počátku stálo pár nadšenců - studentů Ostravské univerzity,
kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. Za několik let své
existence se S.T.O.P., z.s. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje několik svébytných
projektů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem, kterým není
lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.
S.T.O.P., z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelemnaplňování
společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v
nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.
Účel S.T.O.P., z.s. je naplňován zejména prostřednictvím:
a) dobrovolnických programů, zapojení dobrovolníků a vytvářením profesionálních kompetencí pro
jejich činnost,
b) podporou vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže,
c) rozvíjením myšlení, komunikačních a sociálních dovedností znevýhodněných dětí a mládeže,
d) podporou a realizací inovativních přístupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami,
e) podporou vzdělání a dovedností ohrožených rodin,
f) pořádání pobytových akcí, výletů a volnočasových aktivit pro ohrožené jednotlivce, děti a rodiny,
g) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
h) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřující především k pomoci ohrožených jednotlivců,
dětí a rodin,
i) propagace aktivit spolku, podpora dobrovolnictví např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a
informování veřejnosti,
j) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
k) poradenské a konzultační činnosti,
l) realizace projektů směřující k podpoře ohrožených jednotlivců, dětí a rodin.

Vize S.T.O.P., z.s.: Vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav.

S.T.O.P. vyvíjí svoji činnost díky podpoře ze strany EU, ministerstev ČR, kraje, měst, obcí a nadací, ale také
přispění dárců, kteří pomáhají finančně i materiálně.
Organizace působí v Moravskoslezském kraji, realizuje 3 dobrovolnické programy s akreditací Ministerstva
vnitra a je fakultní institucí Ostravské univerzity.
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Organizační struktura v roce 2019

+ 171 dobrovolníků
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Projekty a činnost organizace v roce 2019
Vzdělávání dětí a mládeže ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí
Jedná se o souhrnný vzdělávací program, který je členěn na několik vzdělávacích aktivit.

A)

Dobrovolnický program Doučování

Charakteristikaaktivity Doučování
Doučování je dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, jehož hlavním cílem je zkvalitnění úrovně
mimoškolní přípravy dětí ze znevýhodněných rodin, prevence předčasného ukončování vzdělávání a
motivace do dalšího vzdělávání. Dětem nenabízíme "jen" doučování, ale také přátelství se starším
kamarádem - dobrovolníkem.
Bezplatný programDoučování je realizován pro rodiny s dětmi, jejichž sociální pozice je z nějakého důvodu
dlouhodobě slabá a nestabilní.
Program Doučování je určen:



romským dětem, dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, dětem z
pěstounských rodin
rodinám, kde mají rodiče pouze základní vzdělání

Posláním projektu je pomáhat sociálně handicapovaným dětem s přípravou na školní vyučování. Program
se zaměřuje na rodinu jakožto provázaný celek, tudíž směřuje nejen k dětem, ale zároveň pomáhá i
rodičům s mimoškolní přípravou a vedením volného času svých dětí. Snaží se eliminovat předčasný odchod
dětí ze vzdělávacího systému, opakování ročníků a traumata s tím spojená. Pozitivním vztahem dítěte a
dobrovolníka dochází k motivaci a vytvoření podmínek pro jeho vlastní učení. Dobrovolník k dítěti
nepřistupuje pouze s vizí doučení aktuálně probíraného problematického učiva, ale především do rodiny
vnáší obohacení o pozitivní vzor, jenž žije sociálně bohatý život a zároveň dokáže nezištně pomáhat
druhým. Pro dítě je oporou, starším kamarádem a domácím učitelem.
Doučování probíhá převážně v domácnostech za přítomnosti a spolupráce rodičů dětí a s podporou
koordinátora dobrovolníků. Dobrovolníci se snaží rodiče do procesu doučování aktivně zapojit a seznámit je
s tím, jak doučování probíhá, jak s dětmi pracovat a co je třeba udělat proto, aby se zlepšila jejich školní
úspěšnost.
V programu využíváme různé motivační nástroje, které doučování dětem zatraktivní.
Reflexe programu
Počet doučovaných dětí: 49
Počet dobrovolníků:43
Počet hodin: 865
Legenda:
+
zlepšení

známky

Předmět
Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk
na

počet žáků
35
28
17

Zhoršení
známky
5
8
3
16

děti
Zlepšení
známky
20
15
10
45

Beze
změny
10
5
4
19
6

B)Orion
Charakteristika aktivityOrion
Vzdělávací program, který byl zaměřen na pomoc dětem 1. – 5. třídy základní školy. Tak jako ostatní
programy, i tento byl bezplatný a byl určen dětem romským, dětem z málo podnětného nebo neúplného
rodinného prostředí, dětem z chudých rodin a pěstounských rodin.
Výuka probíhala v malých skupinách o 3 dětech ve vzdělávacím centru, dětem se věnovali naši
lektoři.Probírané učivo a postupy byly konzultovány s rodiči žáků spolu s doporučením další samostatné
práce v rodině. Lektoři komunikovali také s učiteli dětí. Děti byly vyučovány dle jednotlivých ročníků se
zaměřením převážně na 3 profilové předměty – matematiku, český jazyk a angličtinu.
Reflexe programu
Počet dětí doučovaných v programu Orion: 83
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C) Apollo
Charakteristika aktivity Apollo
Program Apollo je skupinové doučování v malých skupinkách o 3 dětech pro žáky od 6. třídy ZŠ po studenty
4. ročníku SŠ včetně. Výuka probíhá v učebnách vzdělávacího centra S.T.O.P.a program byl určen dětem a
studentům, kteří mají zhoršenou možnost přístupu ke vzdělání. Jedná se například o etnické menšiny
(Romové), děti z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí a sociálně znevýhodněné děti.
Účast v projektu byla dobrovolná a bezplatná.
Cílem programu je odstranění bariér ve vzdělávání dětí na základě jejich etnického či sociálního původu,
zlepšení školní docházky a úspěšnosti ve škole. Jedno z důležitých poslání je pomoc dětem při přechodu na
střední školu a návazná pomoc při studiu na SŠ.
V programu Apollo si žáci volí skladbu navštěvovaných předmětů dle své potřeby a aktuální volné kapacity
jednotlivých výukových skupin. Součástí Apolla byla výuka ve výukových skupinách a individuální setkání
s lektory (mentoring).
Výuku vedli aprobovaní lektoři těchto předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika a zeměpis.
Součástí programu byla také spolupráce s učiteli žáků na ZŠ a SŠ.
Do pomoci se školními předměty se zapojili také dobrovolníci, kteří pomáhali s ruským jazykem, německým
jazykem a německým jazykem.
Reflexe programu
Počet dětí doučovaných v programu Apollo: 113
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D) Workshopy pro rodiče
Charakteristika aktivityWorkshopy pro rodiče
Realizace workshopů pro rodiče zaměřených na seznámení se s aktuálními možnostmi vzdělávání jejich
dětí, pomoc a návrh řešení s aktuálními problémy vzdělávání jejich dětí.
Workshopy byly zaměřeny na tato témata: Jak se s dítětem připravovat do školy, Šikana.
Reflexe programu
Počet uskutečněných workshopů: 2
Počet účastníků: 12

E) Vzdělávací aktivity o prázdninách
Charakteristika aktivityVzdělávací aktivity o prázdninách
Náplní vzdělávací aktivity je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení, který je nejvýraznější právě u
žáků z rodin s nižším socioekonomickým statusem. V aktivitě jde o zprostředkování vzdělávacích
příležitostí, které umožní žákům využít a rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost i v průběhu
letních měsíců – červenec, srpen. Čtení a matematika byla zakomponována do her v přírodě, na hřišti i ve
městě.
Reflexe programu
Počet uskutečněných dnů: 4
Počet účastníků: 66

F) Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky
Charakteristika aktivity Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky
Poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte a podpora rodičům při jednání s pedagogickými pracovníky
a individuální práce s rodičem dle jeho potřeb. Dále vzdělávání rodičů v oblasti problematiky učení s dětmi,
metodická práce s rodiči a jejich dětmi.
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Reflexe programu
Počet uskutečněných podpor: 8

G) Terénní pedagogický pracovník
Charakteristika aktivity Terénní pedagogický pracovník
Jedná se o program obsahem totožný s dobrovolnickým programem DOUČOVÁNÍ s tím rozdílem, že
doučování realizují přímo zaměstnanci organizace. Program probíhá prioritně v těch rodinách, jež zůstávají
delší dobu bez odezvy dobrovolníka, a dětí, u kterých hrozí opakování ročníku a jež se nemohou zapojit
aktivity Orion či Apollo ve vzdělávacím centru. V roce 2019 se dětem věnoval jeden lektor.
Reflexe programu
Počet doučovaných dětí: 6

Dobrovolnické centrum
Charakteristika programu Dobrovolnické centrum
Cílem projektu Dobrovolnické centrum je profesionální spolupráce v oblasti přijímajících a vysílajících
organizací a zprofesionalizování systému nabídky a poptávky po dobrovolnické službě.
Organizace S.T.O.P., z.s. je akreditovanou vysílající a přijímající organizací MV ČR v rámci dobrovolnické
služby.
Dobrovolníci byli v roce 2019 vysíláni do různorodého spektra přijímajících organizací, v nichž vykonávali
dobrovolnickou činnost pestrého zaměření. Nabídky přijmout dobrovolníky využilo 5 organizací.
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Výčet přijímajících organizací v roce 2019:Středisko rané péče, Centrum sociálních služeb Hrabyně,
Knihovna města Ostravy, Dům s pečovatelskou službou Vratimov (město Vratimov).
Pomoci dobrovolníků využila také naše organizace při realizaci volnočasových aktivit s dětmi, propagaci a
organizování Tyrkysové sbírky.
Pomoc dobrovolníků zahrnovala především činnosti v oblasti trávení volného času: práce s dětmi a
mládeží v jejich volném čase (různé hry, soutěže, vedení zájmových kroužků, realizace výletů a doprovod,
kreativní činnosti s dětmi, turnaje), činnost se seniory a tělesně či mentálně handicapovanými klienty
(včetně kombinovaného postižení) – dobrovolník vykonával funkci společníka/přítele klienta (trávení
volného času povídáním, předčítáním, stolními hrami, rukodělnou činností, doprovodem na kulturní a
sportovní akce, vzděláváním - nové technologie). Dobrovolníci byli nápomocni také při aktivizaci dětí s
handicapem.

Reflexe programu
Celkový počet zapojených dobrovolníků: 112
Celkový počet dobrovolnických hodin: 1.385,5
Odhad počtu klientů, kterým se dobrovolníci věnovali: 110
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Dobrovolníci – proč chceme pomáhat
Mám dva dospívající syny (14 a 17 let) a zbývá mi více volného času, který bych chtěla nějak smysluplně
využít.
P. S.
Chci pomáhat lidem, kteří jsou v životní situaci, kdy se cítí na vše sami.
V. H.
Chci vyplnit svůj volný čas smysluplně, pomoci lidem, dělat jim společnost.
T. S.
Protože si myslím, že je to pomoc těm, co to potřebují, a něco mě to naučí.
M. K.
V rámci studia psychologie bych chtěla samozřejmě prostřednictvím praxe s lidmi získat nové zkušenosti.
Jako potenciální psycholog bych chtěla pomáhat lidem, trávit s nimi svůj volný čas a přispět k jejich duševní
pohodě.
Z. T.
Vzhledem k mému oboru se snažím získat zkušenosti, které se mi budou hodit a navíc bych chtěla dělat ve
svém volném čase něco smysluplného a pomoci lidem, kteří to potřebují.
T. J.
Ráda pomáhám lidem.
L. C.
Chci přispět k obecnému blahu. Nechci být ten člověk, který si jen stěžuje, že je v naší společnosti něco
špatně, ale chci pro naši společnost něco udělat. Za druhé bych chtěla získat praxi, protože se stanu
učitelkou.
L. S.
Chtěl bych si vyzkoušet práci s lidmi.
R. P.
Chtěla bych svůj volný čas smyslně využít.
K. T.
Pomoc druhému nic nestojí. Pomoc druhému je do určité míry i pomoc sama sobě. Jsem zdraví, mám kde
bydlet, mám práci, co uživí mě i mou rodinu, tak proč se nerozdělit alespoň o svůj volný čas s někým, komu
to udělá radost?
P. S.
Možná proto, že chci stejně jako Andy Dufresne ve Vykoupení z věznice Shawshank vytáhnout někoho z
bryndy a mít radost z jeho pokroku.
T. P.
13

Mám ráda kontakt s lidmi, svůj volný čas mohu poskytnout potřebným lidem, kterým úsměv a vlídné slovo
může udělat den mnohem hezčí.
S. A.
Vždy jsem chtěla pomáhat potřebným. Jen jsem k tomu nikdy neudělala nic, abych opravdu mohla
pomáhat.
K. T.
Chtěla bych nějak smysluplně využít svůj volný čas a zároveň tím někomu pomáhat.
N. M.
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KMOTR
Charakteristika programu KMOTR
Program KMOTR je sociálně preventivní program pro děti a mládež ve věku 7-18 let fungující na principu
individuálního přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem.
Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží, které jsou takzvaně sociálně znevýhodněné (trpí
nedostatkem kamarádů z důvodů zdravotních, sociálních, rodinných, výchovných, ekonomických aj.) nebo
se ocitli v náročné životní situaci (rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole způsobené poruchami
učení, smrt v rodině apod.). Taktéž je zaměřen na práci s mladými lidmi, kteří se z nějakého důvodu ocitli v
situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání. Jedná se o mladistvé, kteří mají např. konfliktní vztah s rodiči,
mají potíže při zvládání školních nebo pracovních povinností, mohou inklinovat k rizikové skupině
vrstevníků. Někteří z nich mohou být také v situaci, kdy se dopustili trestného činu a probíhá vyšetřování či
soudní projednávání věci, někteří mohou být v situaci, kdy spáchání trestného činu hrozí nebo již byli
nějakým způsobem soudně potrestáni, a kdy hledají způsob, jak se se vzniklou skutečností vyrovnat a vrátit
se k běžnému způsobu života.
KMOTR je mentoringový dobrovolnický program akreditovaný MV ČR, kdy se JEDEN proškolený dospělý
dobrovolník dlouhodobě věnuje JEDNOMU dítěti ve věku 7-18 let, které se ocitlo v náročné životní situaci.
Dvojice se minimálně 4-6 měsíců pravidelně alespoň jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny setkává a tráví
spolu volný čas činnostmi, na kterých se oba kamarádi dohodnou.
Program je pro děti bezplatný a jeho hlavním cílem je prevence sociálně patologického chování klienta a
obohacení jeho sociálního zázemí.

Reflexe programu
Celkem aktivních dvojic (dobrovolník+dítě): 16
Počet dobrovolnických hodin: 747
Počet schůzek: 108
KMOTR dětem pomáhal s: nedostatečné komunikační schopnosti, nedostatek sebevědomí, problémy
v rodině, problémy ve vztazích s vrstevníky, inklinace k rizikové skupině osob.
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KOMETA
Motto: „Každý může zazářit jako kometa.“

Charakteristika projektu KOMETA
Projekt Kometa navazuje na činnost s rizikovými dětmi a mládeží ve výchovně vzdělávacích a preventivních
programech, které uskutečňujeme během roku.
Tak jako komety září na nebi a objevují vzdálené světy, tak i tento projekt má za cíl nabídnout dětem
možnost obohacení jejich života a výchovy v prostředí, které je pro ně nové a zajímavé. Díky pobytovým
akcím máme možnost na děti působit systematičtěji a efektivněji, než se to děje při pravidelných
činnostech, které probíhají jen několik hodin týdně.
Několikadenní pobyty měly za cíl prevenci sociálně patologický jevů pomocí cílených aktivit.
Prostřednictvím těch se děti učily spolupráci, poznávaly nové věci sami o sobě i o okolním prostředí,
navazovaly nové a upevňovaly stávající vztahy, zažívaly pocit úspěchu a radosti, prožili věci, které by jim
nebyly běžně dostupné.
Každého pobytu se zúčastnilo alespoň 20 dětských klientů. Program každého výletu zahrnovala tematická
hra, na kterou navazovaly dílčí úkoly a aktivity.
Součástí projektu byla také realizace několika jednodenních akcí.
Jednodenní akce:
12.2.. – pečení, 21.4. – Velikonoce, 4.5. – Parahokej, 7.6. – Den dětí, 14.6. – Fotbal pro rozvoj, 28.8. –
Rozloučení s prázdninami, 11.9. – vaření, 21.10. – Fotbal pro rozvoj, 30.10. – Halloween, 5.11. – kreativní
kroužek, 11.11. – Fotbal po rozvoj, 12.11. + 18.11. + 19.11. vánoční dílny a kreativní kroužek, 23.11. –
pečení cukroví + pouštění draků, 28.11. – Advent plný křídlení, 2.12. – obchůdky s Albertem, 9.12. – Fotbal
pro rozvoj
Stručný obsah pobytových akcí:
21. – 23.6., chata dětský mlýn u Fulneku
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Celý pobyt děti doprovázely tematickou hrou elfové a hobiti. Děti rozdělené do 4 týmů hledali poklad draka
Šmaka. Museli spolupracovat, rozkrývat tajemství, překonávat strach a být dobrým hobitem.
19. – 23.8., chata Dukla Čeladná
Prázdninové dobrodružství – Indiánské léto
S dětmi jsme se na 5 dní navrátili k indiánským tradicím, celou táborovou hrou je doprovázel velký náčelník
Manitou a jeho následovníci. Děti byly rozděleny do 4 kmenů, každý kmen si vymyslel název a svůj
indiánský pokřik. Všichni si vyrobili svůj vlastní oblek a indiánskou čelenku.Úkolem bylo získat každý den
jeden tajemný symbol. Na konci pobytu musely kmeny spolupracovat a tak rozluštit tajemnou šifru, která
jim odhalila místo pokladu. Táborové hry byly zaměřené na kamarádství, spolupráci a žití v míru.U každé
hry se děti dozvěděly reálie z života indiánů.
29.11. – 1.12., Ostravice
Mikuláš na Ostravici
Zimní víkendová akce proběhla v Mikulášském duchu. Zaměření pobytu bylo především na osobnostní
rozvoj dětí. Skupinové hry byly především dramatické a hlavním účelem bylo zbavení se ostychu před
ostatními, více si věřit a rozvíjet svou kreativitu. Došlo také na vánoční tradice a zvyky. Jelikož máme jen
hodné děti, přišel i Mikuláš s nadílkou a za kreativní výstup děti odměnil sladkostmi a drobnými
pozornostmi.
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Mikrojesle Hvězdička
Motto: „Každé dítě je Hvězdou, která má svoji výjimečnou cestu.“

Charakteristika projektu Mikrojesle Hvězdička
Mikrojesle Hvězdička jsou jedním z pilotních projektůmikrojesliček v ČR, které podpořilo svojí dotací EU a
MPSV. Projekt si klade za cíl podporu rodičů při slaďování pracovního a rodinného života s nabídkou
veřejné bezplatné a časově flexibilní služby v péči o malé děti (děti od 6 měsíců do 4 let – v projektu do
30.6.2019, v navazujícím projektu od 1.7. 2019 je věková hranice dětí nastavena od 6 měsíců do 3 let
včetně). V mikrojeslích mohou být v jeden okamžik maximálně 4 děti, avšak místa je možná sdílet
(například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne). Do mikrojeslí mohou v průběhu realizace
projektu docházet pouze děti, jejichž rodičům umístění dítěte do zařízení pomůže s jejich uplatněním na
trhu práce.
Partner projektu: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Realizace projektu: 1.1.2017 – 30.6.2019
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003680
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Navazující projekt Mikrojesle Hvězdička Ostrava
Realizace projektu: 1.7.2019 – 30.6.2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011184
Provoz mikrojeslí:
Mikrojesle jsou otevřeny každý pracovní den od 7:00-17:00 hod.( v navazujícím projektu je provozní doba
nově 7:00-16:00 hod.). V mikrojeslích pracují 2 pečující osoby na HPP. Okamžitá kapacita jsou 4 děti. V roce
2019 bylo v mikrojeslíchzapsáno 21dětí ve věku 6 měsíců - 3 roky, které se pravidelně střídaly v docházce.
Více informací o projektu:
www.jeslicky-hvezdicka.cz

Zahrada je záhada - rekonstrukce zahrady a její využití při
vzdělávání dětí
Charakteristika projektu Zahrada je záhada
V průběhu dubna/června byla provedena rekonstrukce zahrady, která náleží k domu, který má naše
organizace v pronájmu. Zahrada byla v zanedbaném stavu a nebylo možno ji využívat pro aktivity s dětmi.
Díky finanční podpoře Nadačního fondu Tesco a Nadace ČEZ se podařilo zahradu probudit k životu. Vznikla
tak krásná zahradní plocha s venkovní učebnou, okrasnými stromy, záhony s bylinkami, zeleninou,
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ovocnými keři a květinami, vzniklo posezení s ohništěm. Ze získaných peněz byla pořízena sekačka,
zahradní a sportovní náčiní. Na zrekonstruované zahradě proběhlo několik akcí pro děti - den dětí,
fotbalový workshop, prázdninové opékání, loučení s prázdninami, prázdninové vzdělávací aktivity. Když
nám počasí přálo, tak venku probíhala i pravidelná výuka dětí. Zahrada je nyní cenným místem pro
různorodé aktivity s dětmi a dobrovolníky.
Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Akce s dětmi
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Ostatní aktivity
Dobrovolník roku
Eva Walachová
Evču máme tu čest znát již 3 roky. Evča v naší dobrovolnici začala působit nejprve jako dobrovolník
v programu Doučování, pak se stala dobrovolníkem v programu KMOTR a ještě navíc jsme ji zaměstnali.
Dobrovolnictví ale nepověsila na hřebík a KMOTRa dělá ve volném čase dodnes. Její svěřenec už je,
nebojím se říci, členem rodiny .
Evi, DÍKY i za– Ty víš koho .

Potravinová pomoc
Díky členství v Potravinové bance v Ostravě, účasti na Potravinové sbírce (jaro), Národní potravinové
sbírce(podzim) a Krajské potravinové sbírce jsme v roce 2019 mohli rozdat potravinovou pomoc rodinám,
jejichž děti se aktivně zapojují do našich programů, nebo akutním případům, které nám doporučí OSPOD či
jiná organizace.
Děkujeme všem dárcům!
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Krabice od bot
V roce 2019 jsme se poprvé zúčastnili předvánoční akce s názvem Krabice od bot (největší sbírka vánočních
dárků v Česku). Krabice plné drobných i větších dárečků udělaly velkou radost dětem, které se účastní
našich programů. Většinu dárků si děti převzaly na vánoční akci, kterou jsme pro ně uspořádali.
Radost v očích dětí pro nás byla dárkem k nezaplacení.
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Finanční zajištění programů
Donátor 2019

Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava

Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava
Statutární město
Ostrava
Moravskoslezský
kraj
Moravskoslezský
kraj
Nadační fond
Tesco
Nadační fond
Tesco

ČEPS a.s.

Nadační fond
Albert
Nadační fond
Albert

Nadační fond
Albert
Nadace ČEZ

název
projektu/účel
použití
KMOTR pomáhá
2019
Podpora
vzdělávání žáků
ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí 2019
Dobrovolnické
centrum S.T.O.P.
2019
Kometa 2019

přiznaná dotace
v aktuálním roce

použito v
aktuálním roce

180000

85753,31

250000

250000

68000

67167

150000

147109,72

Kometa 2019 dofinancování
projektu
KMOTR pomáhá
2019
Kometa 2019

43000

41693

150000

94523,6

80000

79920

Zažít školu jinak

16000

16000

Zahrada je
záhada rekonstrukce
zahrady a její
využití při
vzdělávání dětí
Pořízení
vzdělávacích
pomůcek pro děti
ze sociálně
znevýhodněného
prostředí, úhrada
nájmu učeben
Obchůdek
S.T.O.P., z.s.
Vzdělávání dětí
ze sociálně
znevýhodněného
prostřdí 2019
Obchůdek
S.T.O.P.

30000

30000

120000

120000

3000

3000

35000

35000

5000

5000

Zahrada je záhada rekonstrukce
zahrady a její
využití při
vzdělávání dětí

30000

30000
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Nadace Agrofert

Statutární město
Ostrava, Městský
obvod OstravaJih

MV ČR
MV ČR
MV ČR
MŠMT

MŠMT - EU

Nadace Charty
77 (Innogy)
MPSV - EU
projekt
Mikrojesle 20172019 (doklady
30.6.2019)
MPSV - EU
projekt
mikrojesle 20192022 (doklady od
1.7.2019)
firemní dárci:
Mramor trading
s.r.o.

firemní dárci:
CoreIT s.r.o.

Statutární město
Ostrava

Podpora
vzdělávání žáků
ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí
Podpora
vzdělávání žáků
ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí v MO
Ostrava-Jih
Doučování

80000

18079,7

25000

25000

87000

86948

Dobrovolnické
centrum
KMOTR

72000

72000

49000

49000

Podpora
vzdělávání
romských žáků a
studentů 2019
S.T.O.P. školní
neúspěšnosti v
Ostravě
dobrovolnické
aktivity
Mikrojesle
Hvězdička

997808

0

1840010

2142089,82

40000

8656,7

318115,1

350524,6

Mikrojesle
Hvězdička
Ostrava

1144060

397988,9

Zajištení aktivit
pro děti ze
sociálně
znevýhodněného
prostředí
Volnočasové
aktivity pro děti
ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí
zajištění akce
Lidé lidem

5000

0

11000

0

3000

3000

24

Poděkování
DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM, INSTITUCÍM A NADACÍM ZA POSKYTNUTÉ DOTACE, PODPORU NAŠÍ
ČINNOSTI A PROJEVENOU DŮVĚRU.
ZVLÁŠTĚ DĚKUJEME PRACOVNÍKŮM ORGANIZACE, EXTERNÍM SPOLUPRACOVNÍKŮM, DOBROVOLNÍKŮM A
SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM.
BEZ JEJICH PODPORY, POMOCI A POROZUMĚNÍ BY NEBYLO MOŽNÉ PROGRAMY REALIZOVAT.

Za spolupráci děkujeme organizacím, společnostem, institucím a školám:
Ostravská univerzita, Národní dobrovolnické centrum Hestia, VOŠ sociální Ostrava, OSPODy Ostrava

Za materiální a finanční podporu děkujeme firmám:
Konego spol. s r. o.
Úřad práce v Ostravě
Potravinová banka Ostrava
Nadační fond Křídlení

FINANČNĚ a jinak PROGRAMY PODPOŘILI:
Statutární město Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadační fond Albert
Nadace Agrofert
Nadační fond Křídlení
Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
MPSV
ČEPS
Ostrava – Jih
Nadační fond Tesco
Ministerstvo vnitra
Kroon (darování školních batohů s vybavením, bot)
Baagl (darování školních batohů, sáčků na boty)

Děkujeme všem, kteří jakkoliv podpořili aktivity S.T.O.P., z.s.
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„Buďme laskaví vždy, když je to možné. Vždy je
to možné.“
Dalajlama

S.T.O.P., z.s.
Datum vzniku:
Právní forma:
Registrace:
Působnost:
Sídlo a adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

26. 1. 2001
spolek
Krajský soud v Ostravě, spisová značka L 5026
Moravskoslezský kraj
Bastlova 694/9, Ostrava-Zábřeh, 700 30
775 993 465, 724 393 737
info@sdruzeni-stop.cz
www.sdruzeni-stop.cz
26516594
Česká spořitelna, pobočka Ostrava
3210761389/0800
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