Města, kde programy probíhají:
Doučování v rodinách:
Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov,
Bohumín, Karviná, Opava
Apollo:
Ostrava

Pedagogická pohotovost:
Moravskoslezský kraj

Orion:
Ostrava

Terénní pedagogický
pracovník:
Ostrava

S.T.O.P., z.s.
Bastlova 694/9
700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 775 993 465, 724 393 737
e-mail: info@sdruzeni-stop.cz
www.sdruzeni-stop.cz

Teče ti do bot?

IČ: 26516594
č.ú.: 3210761389/0800

(1, 3, 11)

Vytáhneme
tě z toho!

Bonusy:

Dětem zapojeným do programu Orion a Apollo
proplácíme jízdné.
Rodinám, jejichž děti se aktivně zapojují do programů
a splňují podmínky schválené Potravinovou bankou,
nabízíme bezplatnou potravinovou pomoc.
Hradíme vstupné na akce, kterých se děti v rámci
programů účastní.
Máte o některý z programů zájem, nebo nevíte,
který by pro Vaše dítě byl nejvhodnější?

Kontaktujte nás!
Program podporují

BEZPLATNÉ DOUČOVÁNÍ
pro školáky základních
a středních škol

Doučování - o co jde:
Jedná se o komplexní plán, který reaguje na specifické
potřeby dětí a jehož cílem je prevence předčasného
ukončování vzdělání a zkvalitnění úrovně mimoškolní
přípravy dětí ze znevýhodněného prostředí. Projekt
obsahuje aktivit, kterými jsou:

1) DOUČOVÁNÍ - dobrovolnický program
akreditovaný MV ČR
2) Apollo - podpora žáků při přechodu
ze ZŠ na SŠ a podpora při studiu na SŠ
3) Terénní pedagogický pracovník
4) Orion - podpora žáků 1. stupně ZŠ
5) Pedagogická pohotovost

Komu je projekt určen:
romským dětem
dětem z málo podněthého nebo
neúplného rodinného prostředí
• dětem z chudých rodin
rodinám, kde mají rodiče pouze
základní vzdělání

Charakteristika jednotlivých
programů:
1) Doučování v rodinách - dobrovolnický program
akreditovaný MV ČR
Doučování dětí je realizováno za pomoci vyškolených
dobrovolníků, kteří docházejí přímo do rodin. Zde
se s dětmi připravují podle individuálního plánu
do školy, vysvětlují jim učivo, kterému děti ve škole
neporozuměly. Na přípravě dětí spolupracují s rodiči
a učiteli, kladou důraz na zapojení rodičů do školní
přípravy dítěte. K hodnocení dětí využívají motivační
prostředky a součástí práce dobrovolníka jsou také
volnočasové aktivity s dítětem zaměřené na vzdělávání.
Dobrovolník se pro dítě stává kamarádem, který
jej ovlivňuje i v sociální rovině.
Dobrovolníci jsou nejčastěji z řad studentů středních,
vyšších odborných a vysokých škol a navštěvují žáka
alespoň jedenkrát týdně.
2) Apollo – podpora žáků při přechodu ze
základní na střední školu a podpora při studiu
na střední škole
Jedná se o skupinové doučování pro žáky od 6.třídy
ZŠ po studenty 4. ročníku SŠ včetně. V Apollu
vyučují lektoři předměty jako český jazyk, matematiku,
angličtinu, fyziku, zeměpis a další, které vychází ze zájmu
přihlášených žáků. Lektoři plní pro žáky také funkci tutorů.
Posláním programu je pomoc dětem při přechodu na SŠ
a návazná pomoc při studiu na SŠ a příprava k závěrečným
zkouškám. Kombinace navštěvovaných předmětů je libovolná
a vychází z individuálních potřeb žáků. Součástí programu
Apollo je výuka v jednotlivých předmětech, klub a žákům
nabízíme také mentoring.

3) 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.
4) Orion - podpora žáků 1. stupně ZŠ
Jedná se o program pro žáky 1.-.5 třídy ZŠ. Lektoři
pomáhají žákům s těmito předměty: český jazyk,
matematika a anglický jazyk. Výuka probíhá 90 minut
v malých skupinkách maximálně o 3 dětech. Rodiče jsou
seznámeni s průběhem výuky. Kladen důraz na spolupráci
s rodiči a učiteli dětí na ZŠ.
5) Pedagogická pohotovost
Pedagogická pohotovost je program, jehož cílem
je pomoci těm dětem, které mají problém
s pochopením pouze určité látky a rodiče jim
nedokážou s jejím vysvětlením pomoci.

Účast v programech
je dobrovolná
a bezplatná.

