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Finanční přehled za rok 2001 

Získané granty v roce 2001: 

Poskytovatel Účel Částka 
Nová škola o.p.s Re-integrace dětí ze ZvŠ do ZŠ 113.100,- 
MŠMT ČR Individuální a skupinové doučování dětí 20.000,- 

________________________________________________________  

CELKEM: 133.100,-  

  

  

 

  

  



Náklady na jednotlivé projekty v roce 2001: 
Program Re-integrace celkem     89.433,- 
Program Individuálního a skupinového doučování dětí  20.016,- 
________________________________________________________ 

CELKEM: 109.449,- 

   

Náklady:  

Honoráře………………………………………………….…....57.600,- 
Cestovné………………………………………………….…..…8.993,-  
Spoje………… ………………………………………………....6.392,-  
Materiál ………………………………………….. ……….…..30.129,-  
Služby……………………………………………………….…..6.335,- 
________________________________________________________ 

CELKEM………………………………….………………….109.449,- 

  

  

Průběh projektu 

Říjen 2000 – vznik nápadu na zahájení projektu individuálního doučování dětí v domácím 
prostředí ( převážně rodin romských ), a to oficiální formou. Dříve pouze neoficiálně. Nastává 
mapování situace a začátek realizace projektu ve spolupráci s Magistrátem Města Ostrava, 
odborem sociálních věcí, oddělením sociální prevence ( Bc. Ivanou Nesetovou a romskou 
poradkyní Lýdií Poláčkovou ). Dochází ke kontaktu s jednotlivými romskými asistentkami na 
ZŠ a ZvŠ. Počátek docházení studentů do rodin. Jde o tzv. zkušební období. 

Prosinec 2000 – dochází k prvnímu kontaktu mezi zástupci Nové školy a koordinátorem 
projektu. Nastává zahájení vyjednávání o následné realizaci projektu ve spolupráci s Novou 
školou. Uskutečňují se první kroky ke vzniku občanského sdružení, tzn. fungování projektu 
pod oficiální hlavičkou a s tím související možnosti získávání finančních prostředků z grantů. 

Leden 2001 – vznik občanského sdružení S.T.O.P.  

Únor, březen 2001 - dokončení struktury projektu, tj. kurikula a organizační složky. 
Stanovení úkolů, cílů, podmínek doučování a vzájemné spolupráce mezi o.s. S.T.O.P. a 
Novou školou. Rozšíření o skupinové doučování. Vznik konečné podoby projektu ( názvu – 
Individuální a skupinové doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ). Podání 
žádosti o poskytnutí finanční dotace v roce 2001 u Ministerstva kultury ČR, název dotačního 
programu – integrace romské komunity. 

Duben 2001 – podepsání smlouvy, zahájení oficiální spolupráce, převod první splátky.  



Květen, červen 2001 – získání finanční dotace z programu – integrace romské komunity, ve 
výši 20.000,- Kč. Nadále probíhá výuka. 

Září 2001 - nábor 10-ti studentů Ostravské univerzity,Pedagogické fakulty, oboru 
vychovatelství. Počáteční kontakt s romskými asistenty, nabídnutí pomoci doučování 
v novém školním roce. Začátek doučování v novém školním roce.  

Říjen 2001 - prvotní kontakt studentů s romskými asistenty. Seznámení studentů s rodinou, 
komunitními centry a školami kde probíhá doučování.Víkendový výcvik studentů (obecné 
informace o průběhu doučování a dosavadní zhodnocení praxe, řešení nastalých problémů, 
setkání s romskou poradkyní Lýdií Poláčkovou – přednáška o specifikách rómů, romských 
rodinách, prostředí atd. Možnost dotazování ze strany studentů.  

Listopad 2001 - průběžné kontakty se studenty + získání nových dobrovolníků. 

Prosinec 2001 -realizace víkendového pobytu studentů s dětmi účastnicích se doučování 
(Ostravice, Hotel Montér). Jednodenní výlet. Druhá schůzka studentů s romskou poradkyní 
(průběžné informace). 

  

Poslání o.s. S.T.O.P. 

  

S.T.O.P. chce svým působením podporovat: 

• Vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin (doučování 
prostřednictvím dobrovolníků, především z řad studentů, formou: individuální 
přípravy, kolektivní přípravy, zábavné činnosti). 

• Svou činností se podílet na zlepšení vztahů mezi romskou a ne-romskou populací. 
Přispět k eliminaci nepřátelských postojů a zažitých negativních předsudků mezi nimi. 
Všestranně pomoci Rómům k jejich integraci do společnosti (vzdělávání romských 
dětí, informování veřejnosti o romské kultuře, střetávání studentů s romským 
prostředím, vzájemným poznáváním různých kultur). 

• Spolupráce a výměna zkušeností se státními i nestátními institucemi v ČR i v zahraničí 
(spolupráce s institucemi zabývající se rómskou problematikou na školách a 
volnočasovými aktivitami). 

• Svou činností napomáhat při přestupu dětí ze ZVŠ na ZŠ a poskytnout jim tak 
možnost získat vyššího stupně vzdělání a snazší socializaci do společnosti. 

• Pořádání seminářů a podpora činností zabývajících se poskytováním informací o 
romské kultuře, romských tradicích a romských zvyklostech (výcvikové akce, 
semináře, podpora publikací, prezentace aj.). 

  



  

Činnost občanského sdružení S.T.O.P. 

Při realizaci projektu individuálního a skupinového doučování dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, jsme využili především pomoc studentů Ostravské univerzity, ale i 
dalších dobrovolníků. Studenti si tak měli možnost, vykonat doučováním formu praxe, která 
jim bude nápomocná při jejich budoucím povolání. 

Také jsme se snažili, a myslíme že úspěšně, do projektu zapojit romské asistentky 
z jednotlivých ZŠ a ZvŠ, které doučované dětí navštěvují. Tyto asistentky nám pomáhají, 
zejména ve vyhledávání dětí, oslovení  rodin s nabídkou doučování a zprostředkování prvního 
kontaktu mezi rodinou a dobrovolníkem apod. Jedna z asistentek se aktivně na doučování 
podílí. 

Individuální a skupinové doučování probíhalo celkem v 5 lokalitách města Ostravy, a to ve 
školách, komunitních centrech a rodinách. 

Lokality:  

- Ostrava – Vítkovice 

- Ostrava – Kunčičky 

- Ostrava – Poruba 

- Ostrava – Zábřeh 

- Moravská Ostrava a Přívoz 

Doučování se zúčastnilo 14 studentů, 4 lektoři, 4 romské asistentky, romská poradkyně a 30 
doučovaných dětí. 

 

Plán doučování na rok 2002 

Doučování bude probíhat stejně jako v prvním roce. Studenti začnou doučovat od měsíce 
února a ukončení bude v červnu. Studenti budou docházet do rodin, škol a komunitních 
center. Doučování se uskuteční 1x až 2x týdně/1,5hod. Doučovanými předměty jsou 
především český jazyk, matematika, cizí jazyk a jiné předměty dle potřeby dítěte. Se studenty 
se uskuteční pravidelné měsíční schůzky za přítomnosti romské poradkyně paní Lýdie 
Poláčkové. V měsíci dubnu se realizuje víkendový výcvik doučujících studentů a 
doučovaných dětí. V plánu máme také uskutečnit školení pro studenty s blíže ještě neurčenou 
tématikou přednášky. V průběhu doučování budou studenti pravidelně komunikovat s třídními 
učiteli žáků a také s romskými asistentkami. Po domluvě s učitelem přizpůsobí výuku 
doučovaného předmětu a zaměří se na odstranění problémů v daném předmětu. Na konci 
měsíce června se provede celkové zhodnocení praxe a zjištění poznatků, zda došlo k posunu 
ze strany dítěte a povedlo se eliminovat zjištěné výukové problémy. Těchto poznatků, 
bychom rádi docílili provedením malého výzkumu, který by měl sloužit pro potřeby sdružení 



a v dalších fázích doučování. Počet doučujících studentů a dětí by se měl od tohoto pololetní 
mírně zvýšit, ale přesný počet budeme znát až v pozdějším období. Cíle, který jsme si pro rok 
2002 stanovili je, aby doučované děti pokračovaly ve zvládání učiva a došlo k jejich zlepšení. 
U dětí, kterým hrozilo nebo nadále hrozí propadnutí, se pokusit tento handicap eliminovat.  

  

  

Výlet na Ostravici 
30.11. – 2.12. 2001 

Výletu se zúčastnilo 12 romských dětí ze ZŠ 
v Ostravě - Porubě, které dochází na doučování, dále 
pak 5 dospělých jakožto vedoucích. 

Z Ostravy jsme vyjeli kolem 17 hod. a do hotelu 
Montér jsme dorazili okolo 19 hod. Ubytovali jsme 
se v chatkách, které byly stylizovány pro 6 osob. Po 
večeři, kterou jsme měli připravenu asi na 20 
hodinu, jsme se odebrali do herny, kde se děti 
zabavily ping-pongem, stolním fotbalem nebo 

kulečníkem. Kolem 23 hodiny jsme se vrátili zpět na chatky a po osobní hygieně měly děti 
večerku.  

Sobota: Po snídani jsme trávili čas společně na chatkách hraním kolektivních her: např. na 
gorilu, slovní fotbal apod. Též jsme zpívali při kytaře. Po obědě byl asi půl hodiny polední 
klid a pak se šlo na horskou túru, jejímž cílem se stala horská bouda U Zbuja. Děti zprvu 
nechtěly nikam chodit, ale nakonec jsme je přesvědčili a túra se jim velice líbila. Večer byla 
projekce diapozitivů z Kanady a Aljašky a hra ve formě Riskuj. Den byl zakončen rozdáním 
dárků od Mikuláše, děti musely za dárek zazpívat, zarecitovat apod. To byl také problém, ale 
dopadlo to podobně jako výšlap. 

Neděle: Snídaně, balení, volná zábava, oběd, odjezd domů. 

Děti se chovaly vzorně a myslíme, že se jim výlet líbil tak jako nám.  

  

  

Poděkování: 

S.T.O.P. děkuje všem organizacím, které v  roce 2001 podpořily její činnost, dále všem 
spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, členům výkonného výboru a příznivcům. 

  

  


