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Divé maky o.z. realizujú rôzne projekty a kampane zamerané na podporu a pozitívnu
propagáciu rómskej menšiny na Slovensku. Medzi pravidelné akcie patria koncerty,
workshopy, výstavy, festival Cigánsky bašavel, kampane a akcie zamerané na lámanie
predsudkov voči Rómom a štipendijný program Divé maky.
Cieľom štipendijného programu Divé maky je prostredníctvom talentu vzdelávať rómske
deti a mládež a prispieť tak k budovanoiu rómskej inteligencie. Snažíme sa poskytnúť
kvalitné vzdelanie študentom a deťom pochádzajúcich z rómskych komunít zo sociálne
slabšieho prostredia za asistencie rómskych tútorov. Prostredníctvom kvalitne
prepracovaného systému, sú deti na diaľku podporované darcami, ktorí financujú náklady na
rozvoj ich vzdelania a talentu. Dohliadame na preplácanie nákladov detí, vedieme evidenciu
detí a financovaných aktivít, asistujeme pri vzdelávacom procese detí priamo alebo
prostredníctvom regionálnych tútorov. Tútori fungujú ako terénni sociálni pracovníci,
pravidelne navštevujú deti a ich rodiny v ich domácom prostredí, dohliadajú na dochádzku
detí do škôl a na financované aktivity, riešia vzniknuté problémy, komunikujú s učiteľmi detí a
po každej návšteve dieťaťa a jeho rodiny zasielajú Divým makom reporty o pokroku dieťaťa.
Darcov pravidelne informujeme o deťoch ktoré podporujú. Deťom organizujeme aj rôzne
vzdelávacie a umelecké aktivity: workshopy, vzdelávací tábor – Letná akadémia, koncerty,
výstavy a vernisáže.
Dlhodobým cieľom je podpora týchto detí v štúdiách na stredných a vysokých
školách, práca na rozvoji ich talentu s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň a lepšie
uplatnenie sa na trhu práce. Iba vtedy, ak dosiahnu kvalitné vzdelanie, vyštudujú na
kvalitných školách, dosiahnu výsledky a získajú správne sebavedomie sa z nich stanú
úspešní ľudia, ktorí sa uplatnia v živote.

Tím Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY O.Z. v roku 2013
Štipendijný program
V roku 2013 sme v štipendijnom programe podporili 68 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podielal 5 členný programový tím a 14 regionálnych tútorov.
Systém podpory detí
 podpora je založená na individuálnom darcovstve vo forme štipendia minimálne
na jeden školský rok
 ide o finančnú podporu vzdelania rómskych detí a študentov, kde darca/darcovia
daruje/ú konkrétnemu dieťaťu finančné prostriedky potrebné na štúdium a rozvoj
nadania
 darcom administrátor pravidelne vyučtuváva ich finančné dary a posiela správy
o deťoch (2 krát ročne )
 o deti sa starajú a pravidelné monitorujú v ich rodinnom a školskom prostredí
regionálni tútori
 výber detí sa robí na základe prihlášok a talentových skúšok
 zapojenie dieťaťa sa na konci každého školského roka prehodnocuje programový
tím podľa jeho dosiahnutých výsledkov
Náplň práce regionálnych tútorov
 pravidelný dohľad a reporting o zverených deťoch v príslušnom kraji a v ich
rodinnom prostredí
 dohliadanie na dodržiavanie pravidiel zapojených detí v programe Divé maky
 dohľad nad školskou dochádzkou a na financované aktivity
 pravidelný monitoring potrieb, úspechov a problémov zverených detí
 pomoc a asistencia pri vybavovaní financovaných aktivít, nákupu potrebných
pomôcok a pri riešení vzniknutých problémov v regióne
Darcovia
Darcov pre nové deti získavame postupne, počas celého roka prostredníctvom priameho
oslovovania, PR aktivít, osobných kontaktov a pod. Na zapojenie darcov do programu
stačí vyplniť darcovský formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovskej stránke
www.divemaky.sk.
Správna rada Divé maky o.z.:
Mgr. Vladislava Dolníková - predsedníčka správnej rady
Mgr. Barbora Kohútiková – správkyňa a členka správnej rady
Mgr. Martin Krajčí – člen správnej rady
Programový tím Divé maky

Mgr. Miriam Mahajová – projektová koordinátorka
Ing. Jana Pracharová a Mária Štubňová – office manažérky
Mgr.Peter Farbár – programový manažér

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2013
Gypsy food festival
Kde: partnerské reštaurácie v Bratislave
Kedy: 6 - 13. apríla 2013
Občianske združenie Divé maky po prvý krát organizovalo od 6. do 13. apríla 2013 Gipsy
Food Festival. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov bol festival možnosťou, ako sa
zúčastniť na veľmi chutnej forme verejnej zbierky. Bratislava na pár dní ožila príjemnou
atmosférou rómskej kultúry a gastronómie.
Výťažok z chutných jedál alebo nápojov putoval na štipendijný program a aj takto môžu
ľudia pomôcť rómskym deťom zo sociálne slabších rodín, aby mohli študovať a uplatniť
svoje nadanie. Reštaurácie zostavili menu, ktoré sa podávalo počas celého druhého
aprílového týždňa. Z každého objednaného jedla, alebo nápoju určeného pre Gipsy food
festival išlo minimálne jedno euro na podporu projektov, ktorými Divé maky, o.z.
pomáhajú talentovaným rómskym deťom.

Preteky kačíc
Kde: Divoká voda, Bratislava - Čuňovo
Kedy: 30. júna 2013
Počuli ste už o pretekoch kačíc? Sú to odvážne žlté závodníčky z gumy ktoré bojujú o
prvenstvo aby pre vás vyhrali zaujímavé ceny a zároveň pomohli neziskovým
organizáciám vyzbierať financie. Akciu organizuje Komunitná nadácia a Divé maky
vybrala v roku 2013 ako jednu z 5 organizácií ktorej podporovatelia mali možnosť
adoptovať si od 1.6.2013 gumené pretekárske kačice a pomôcť tak vyzbierať peniaze na
augustovú Letnú akadémiu pre decká z Divých makov. Každý z si mohol adoptovať svoje
kačice, ktoré súťažili v deň pretekov kačíc na vodnom kanáli v Areáli Divoká voda v
Bratislave - Čunove, 30. júna 2013. Symbolickou sumou 3 € za 1 kačicu nás darcovia
nielen podporili, ale mohli vyhrať aj zaujímavé ceny!
Stačílo kliknúť na
www.pretekykacic.sk adoptovať si ľubovoľný počet kačíc a vybrať v zozname organizácií
Divé maky. Výťažok z predaja kačíc bol 459,- EUR a putoval na podporu Letnej akadémie.

Workshopy a Letná akadémia
Kde: Bratislava a Modra – Harmónia
Kedy: júl, august 2013

Workshopy a Letnú akadémiu každoročne organizujeme už od roku 2007. Zúčastňujú sa
na nich takmer všetky deti, ktoré podporujeme v rámci štipendijného programu Divých
makov. Je to pre ne jediná možnosť, ako sa na chvíľu dostať z prostredia komunity. Počas
Letnej akadémie a workshopov sa deti venujú tancu, spevu, výtvarnému umeniu alebo
divadlu. Sme radi, že už niekoľko rokov s nami spolupracujú skúsení lektori aj umelci ako
napríklad tanečník Laco Cmorej, huslistka Barbora Botošová, cimbalista Ľubomír Gašpar,
mladá divadelná režisérka Naďa Uherová či herec František Balogh. Veľký obidv u detí si
získal aj nový tím z Čiech ktorý viedol hudobno-spevácke talenty pod vedením známeho
rómskeho umelca Mária Biháryho. Všetci títo ľudia dokážu v deťoch rozpoznať skryté
semienka talentu a ukázať im, že má zmysel sa oň zodpovedne starať, aby z nich vyklíčil
skutočný veľký a uznávaný talent.
Svoju celoročnú snahu mladí umelci vždy s radosťou a nadšením predviedli verejnosti
v posledný deň Letnej akadémie na podujatí Cigánsky bašavel.

Festival Cigánsky bašavel
Kde: Hrad Červený kameň
Kedy: 29.8.2013
Ukončením tohtoročnej Letnej akadémie bol festival Cigánsky bašavel. 29.8. 2013
zaplavila areál hradu Červený kameň temperamentná hudba, tanec, výtvarné, divadelné,
ale i kulinárske umenie a pozitívnu atmosféru bolo cítiť na míle ďaleko. Na festival sa
prišlo zabaviť a vychutnať si nefalšovanú rómsku zábavu približne 3000 návštevníkov.
Deti z programu Divé maky predviedli verejnosti ochutnávku všetkých svojich talentov.
Na lúke prezentovali obrazy, hrali divadlo, predviedli svoj športový talent, učili ľudí
tancovať a zaznela aj autentická rómska muzička. Hudobné vystúpenia nedovolili nikomu
len tak sedieť bez pohybu. Festival Cigánsky bašavel je určený ľuďom, pre ktorých je
centrom každej kultúry v prvom rade človek. Aj rómska kultúra má miesto v slovenskej
histórii a nadaní rómski umelci dnes uchvacujú divákov dokonca i svetových umeleckých
scén. Na nádvorí a v záhradách hradu Červený kameň nie sú žiadne zamatové sedadlá –
ale jeho návštevníci si užívajú pestrý program na lavičkách, dekách či karimatkách. Sú
medzi nimi zastúpení mladí ľudia, rodiny s deťmi a aj seniori, lebo zažiť takýto skvelý deň
sa dá predsa len raz za rok! Môžete tu stretnúť aj mnohé známe tváre. Na tomto ročníku
vystupovali Gipsy čáve (SK), Flare Beas (HU)), Romafest (RO), Parno Graszt (HU), GIPSY
BASHAVEL, special project (SK, RU, PL), GIPSY NICOL (SK), BARTOŠOVCI (SK),
BOHÉMIENS BARBORY BOTOŠOVEJ (SK), BACHTALE APSA (CZ) a mnohí ďalší.
Novinkou na festivale bolo tento rok veštenie z cigánskych kariet, o ktoré prejavili
návštevníci veľký záujem. Moderátorom festivalu bol Lacko Cmorej, ktorý je zároveň aj
ranečným lektorom našich tanečníkov. Celý výťažok z festivalu v sume 10.068,60 EUR
putoval na podporu detí z Divých makov.

3.FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2013

Finančná tabuľka príjmov a výdavkov

Dary
Individuálny darcovia
Partneri
Zbierky
2%
Nadácie
Dotácie
Služby
Úroky
SPOLU

Výdaje
Deti - štipendiá a
Vzdelávacie workshopy a
aktivity pre deti
PR služby
Kampane, inzercia
Ostatné služby
Nájomné
Telekomunikačné náklady
Mzdy
Kancelárske potreby
Dane a poplatky
SPOLU

Percentuálne
vyčíslenie
40,40%
0,94%
6,34%
11,99%
19,72%
20,62%
0,00%
0,00%
100,00%

2013
86 211,94
2 000,00
13 532,05
25 579,03
42 085,08
44 000,00
0,00
1,61
213 409,71

Percentuálne
vyčíslenie
27,64%

2013
58 981,09

36,07%
2,11%
4,47%
21,12%
5,12%
1,14%
2,21%
0,04%
0,10%
100,00%

76 972,27
4 500,00
9 530,26
45 064,36
10 923,38
2 428,77
4 711,07
89,40
209,11
213 409,71

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2013

V Divých makoch si uvedomujeme, že za naše úspechy vďačíme nášmu
odhodlanému tímu, deťom, darcom, partnerom a všetkým našim
fanúšikom a podporovateľom.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí nám umožňujete rásť a rozvíjať sa, tak
ako sa rozvíjajú a rastú kvety divých makov v poli.

