
 

Stránka 1 z 2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III 
 reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 

Zápis ze 4. jednání  
pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   S.T.O.P., z. s., Bastlova 9, Ostrava-Zábřeh 
Datum a čas:   16.01.2023, 8:00 hod.  
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Přivítání účastníků 
2. Informace o činnosti S.T.O.P., z.s., prohlídka sídla  
3. Akční plány 2023-2025 
4. Určení termínu příštího jednání 
5. Diskuse 

 
1. Přivítání, diskuse nad aktuálními tématy 

Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny přítomné, omluvila nepřítomné a informovala přítomné 
o programu jednání.  

 

2. Informace o činnosti S.T.O.P., z.s., prohlídka sídla 
Mgr. Ivona Šťovíčková, ředitelka S.T.O.P., z.s. informovala členy pracovní skupiny o činnosti spolku. 
Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle práce – Svoboda, Tolerance, 
Osvěta, Podpora. Není snahou dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali 
aktivně s pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě. 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. 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 účelem naplňování 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. Vize: Vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu 
a zdravotní stav. 
 
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím: 
• dobrovolnických programů, zapojení dobrovolníků a vytváření profesionálních kompetencí pro 

jejich činnost, 

• podporou vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže, 

• rozvíjením myšlení, komunikačních a sociálních dovedností znevýhodněných dětí a mládeže, 

• podpora a realizace inovativních přístupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami, 

• pořádání pobytových akcí, výletů a volnočasových aktivit pro ohrožené jednotlivce, děti a rodiny, 

• propagace aktivit spolku, podpora dobrovolnictví.  

 
S.T.O.P., z.s. vyvíjí svoji činnost díky podpoře ze strany ministerstev, kraje, měst, obcí a nadací, ale také 
přispění dárců, kteří pomáhají finančně i materiálně. 
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3. Akční plány 2023-2025 
Pracovní skupina projednala návrh vedoucí pracovní skupiny a koordinátora MAP na úpravy aktivit 
obsažených v aktuálním akčním plánu a jejich zařazení do akčních plánů na roky 2023-2025. Výsledek 
diskuse tohoto bodu je přílohou zápisu z jednání.  
 
Pracovní skupina se dohodla na termínu pro zasílání připomínek k dokumentu: 03.02.2023 
 
Na příštím jednání PS budou doplňovány další konkrétní aktivity.  

 
4. Termín dalšího jednání pracovní skupiny  

Pracovní skupina se dohodla na termínu dalšího jednání: 16.02.2023, místo bude upřesněno 
v pozvánce. 
 

5. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse 
Nebyly zaznamenány.  

 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Neuwirthová  
vedoucí pracovní skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


