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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 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 2012
Štipendijný program
V roku 2012 sme v štipendijnom programe podporili 72 detí z celého Slovenska, vrátane
jednej hudobnej kapely a divadelnej skupiny. 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.Lucia Dohnalová – programová riaditeľka
Mgr.Lucia Rončáková – manažérka štipendijného programu
Mgr. Miriam Mahajová – projektová koordinátorka
Ing. Jana Pracharová a Ing.Katarína Vydrová – office manažérky

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2012
Ples Rotary klubu
Kde: hotel Crowne plaza Bratislava
Kedy: február 2012
Na ďalšom ročníku plesu v Rotary klub opätovne vystúpili aj deti z programu Divé maky.
Jedným z dôvodov bolo aj poďakovanie členom klubu za štedrý dar v podobe šeku na sumu
5 000€, ktorý sa rozhodli venovať práve občianskemu združeniu Divé maky na rozvoj talentu
rómskych detí. V programe sa predstavili bratia Sendreiovci, ktorí predviedli svoje tanečné
umenie.
Kampaň „Nesúď podľa obalu“
Kde: ulice mesta Bratislavy
Kedy: marec- apríl 2012
Jej cieľom bolo poukázať na existujúce predsudky voči Rómom a na to, že ako môže zdanie
klamať. Predsudky boli zobrazené na konkrétnych príbehoch detí, ktoré boli obeťou
jednostranného vnímania verejnosti. Takým je aj malý futbalista rómskeho pôvodu
s prezývkou Pelé, ktorého príbeh pre účely kampane stvárnil známy komiksový tvorca Jozef
„Danglár“ Gertli. Príbeh rómskeho chlapca s prezývkou po slávnom futbalovom hráčovi
predstavil verejnosti komiks, ktorý na prvý pohľad utvrdzuje v predsudkoch voči Rómom
a následne ich vyvracia. Verejnosť sa s osudom Pelého, ale aj príbehmi iných detí mohla
stretnúť na webovej stránke www.divemaky.sk, na sociálnych sieťach a ďalších vybraných
nosičoch. Kampaň bola financovaná z grantu Open society institute.

Deň Divých makov
Kde: ulice mesta a o.c. v Bratislave
Kedy: 4. apríla 2012
Deň Divých makov sme s nadšením organizovali v tomto roku po prvý krát. Symbolicky sme
pre náš zbierkový deň vybrali týždeň, počas ktorého všetci Rómovia oslavujú svoj
Medzinárodný deň.

Rómovia si 8. apríla pripomínajú svoje celonárodné stretnutie v britskom Orpingtone z roku
1971, kedy sa delegáti zo 14 krajín dohodli na spoločnej hymne. Stala sa ňou pieseň Gelem
gelem, čo v preklade znamená „Išli sme, išli“. Ďalším symbolom je zeleno-modrá vlajka
s červeným kolesom, ktorá symbolizuje nebo, zem a kočovný život.
Deň Divých makov sme sa rozhodli venovať nielen pripomenutiu, že aj v našej spoločnosti
majú Rómovia svoje miesto, ale aj zbierke pre mladé talenty z Divých makov. Chceme, aby aj
rómske deti z chudobného prostredia dostali možnosť zúčastniť sa umeleckého tábora Letná
akadémia, vďaka ktorej budú mať možnosť pracovať na svojom rozvoji s významnými
umelcami. Získajú nové cenné skúsenosti, motiváciu a inšpiráciu a zároveň strávia príjemný
týždeň s kamarátmi mimo domova. Našich dobrovoľníkov s pokladničkami ste mohli stretnúť
v Bratislave v uliciach Starého Mesta, Dome kultúry Zrkadlový háj, obchodných centrách
Avion, Polus, Danubia a v hypermarketoch Tesco. Spoznať ste ich mohli podľa bieleho trička,
červenej šiltovky – obe s logom Divých makov. Výnos verejnej zbierky 1 231,77 EUR sme
použili
na
organizáciu
týždňovej
Letnej
akadémie
a workshopov roku 2012.

Workshopy a Letná akadémia
Kde: Bratislava a Modra – Harmónia
Kedy: jún, august a december 2012
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
uznávaná výtvarníčka Gabika Binderová či tanečník Laco Cmorej. Posledné roky nevynechá
umelcký tábor ani huslistka Barbora Botošová, cimbalista Ľubomír Gašpar, mladá divadelná
režisérka Naďa Uherová či herec František Balogh. Veľký obidv u deti si získal aj skladateľ a
hudobník Pavol Bodnár. 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 predvedú verejnosti
v posledný deň Letnej akadémie na podujatí Cigánsky bašavel.
Na tohtoročnú (23. – 28. august 2012) akadémiu a workshopy nás príšli podporiť aj známi
umelci Oskar Rósza, Anita Soul, Tomáš Šedivý (Lasky) a Cigánski Diabli.

Festival Cigánsky bašavel
Kde: Hrad Červený kameň
Kedy: 29.8.2012
Ukončením tohtoročnej Letnej akadémie bol festival Cigánsky bašavel. V stredu 29.8. 2012
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 4000 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. Divákov zaujala i kuchárska show, počas ktorej sa
vyvárali rómske špeciality pod taktovkou Zdenky Mahajovej. 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 Oskar Rózsa band, Anita Soul, Para a Sendreiovci, CIGÁNSKI DIABLI (SK),
AFTER PHURIKANE (SK), KAL (Srbsko), GULO ČAR (ČR), LIBUŠA BACHRATÁ (SK),
BITUMEN BEAT (CZ), ROMANO CAFE DANCE MASACRE VS DIVÉ MAKY (SK).
Moderátorkou festivalu bola Adela Banášová, ktorá je zároveň našou darkyňou. Celý výťažok
z festivalu v sume 21.182,63 EUR putoval na podporu detí z Divých makov, organizáciu
jesenného workshopu, vydanie a krst CD ktoré vzniklo ako live nahrávka z festivalu.

Vianočný Bašavel a krst CD
Kde: Divadlo Aréna, Bratislava
Kedy: 2.decembra 2012
Matej „Sajfa“ Cifra ako moderátor a frontman kapely Para Lasky či krásna Anita Soul. To je
trojica známych osobností, ktorí to 2.decembra o 18tej hodine odpálili spolu s našimi deťmi
v Divadle Aréna v Bratislave. Zároveň spoločne uviedli do hudobného sveta v poradí druhé
CD s výberom toho najlepšieho, čo odznelo na tohtoročnom Cigánskom Bašaveli. Každý, kto
koncom leta zavítal na multižánrový festival Cigánsky Bašavel na Hrade Červený Kameň,
mal možnosť zažiť srdečnú a tvorivú atmosféru, o ktorú sa postarali umelci z rôznych krajín a
kútov Slovenska, spolu s našimi deťmi. Výsledkom ich tvorivej spolupráce je novučičké CD.
Počas prvej adventnej nedele ho slávnostne pokrstila charizmatická speváčka Anita Soul
spolu s frontmanom kapely PARA, Laskym. Nechýbal ani známy perkusionista Eddy
Portella, ktorý s nami už v minulosti spolupracoval. Živý koncert interpretov odmoderoval
bez nároku na honorár známy Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý vystriedal na moderátorskom poste
z letného Cigánskeho Bašavelu Adelu Banášovú. Svojou prítomnosťou podujatie poctila
i nesmierne talentovaná huslistka, Barbora Botošová. Vnučka virtuóza Jána Berkyho –
Mrenicu st.pracuje s deťmi kontinuálne už 2 roky. Koncert oživil svojou hravou hrou i známy
jazzový klavirista Pavol Bodnár. Celý koncert sa niesol v duchu pokojnej, predvianočnej
atmosféry. Hostia mali možnoť pochutnať si na makových dobrotách od výmyslu sveta, ktoré
napiekli naši partneri, hostia a priatelia. Výťažok z celej akcie vo výške 919,60 Eur,
poputoval na rozvoj vzdelania a talentu našich detí.

Vianočná internetová dražba
Kde: web stránka Divých makov
Kedy: od 10. do 17. Decembra 2012
10 obrazov, 10 umelcov, 1 dražba. Pre veľký záujem, tak ako aj po minulé roky, sme pre
našich priaznivcov pripravili jedinečnú dražbu pod záštitou známeho výtvarníka Jozefa Gertli
Danglára. Dražili sa obrazy, ktoré namaľovali naši mladí výtvarníci. Prezentované obrazy

vznikali pod odborným vedením profesionálnej výtvarníčky Gabriely Binderovej počas Letnej
akadémie v Harmónii. Sú výsledkom jedinečného pohľadu mladých ľudí na svet okolo seba.
Tematicky nadväzujú na našu kampaň „Nesúď podľa obalu“, v ktorej Danglár komixovou
formou opísal príbeh boja rómskeho chlapca s predsudkami. O všetkom najlepšie vypovedá
obraz Jožka Goroľa – Lačho drom, ktorý v sebe nesie túžbu po premostení, akú pociťuje aj
sám autor. Je to pohľad rómskeho chlapca, ktorý chce byť rešpektovaný a dennodenným
úsilím na tom i pracuje. Pracovať musí o to viac, o čo sú naše predsudky väčšie. Je načase
začať si všímať ľudí, ktorí nazbierali odvahu a vydali sa z istoty svojho prostredia do nie vždy
priateľského a predsudkami naplneného prostredia majoritnej spoločnosti. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili do vianočnej charitatívnej dražby obrazov výtvarných talentov
z Divých makov. Spolu sa vydražilo 9 diel a celkovo sa vydražila suma 412,- EUR. Finančné
prostriedky budú použité na umelecké workshopy, ktorých cieľom je rozvoj talentu detí a
študentov z Divých makov.

3.FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2012

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

Percentuálne vyčíslenie
23.25%
2.43%
10.95%
23.90%
32.59%
5.12%
1.76%
0.00%
100.00%

Suma v EUR
63,628.93
6,660.00
29,959.00
65,411.00
89,179.31
14,000.00
4,816.00
5.76
273,660.00

Výdaje
Deti - štipendiá
Vzdelávacie workshopy a aktivity pre
deti
PR služby
Mediálne a fundraisingové kampane
Ostatné služby
Nájomné
Telekomunikačné náklady
Mzdy
Kancelárske potreby
Dane a poplatky
SPOLU

Percentuálne vyčíslenie
20.38%

Suma v EUR
55,138.00

37.05%
2.00%
5.40%
21.11%
5.72%
0.46%
7.54%
0.21%
0.14%
100.00%

100,230.00
5,400.00
14,600.00
57,109.00
15,480.00
1,234.00
20,409.00
560.00
372.00
270,532.00

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2012

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.

