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Milí darcovia, priatelia a fanúšikovia Divých makov
Rok 2015 bol rokom veľkých zmien a to na viacerých úrovniach. Prvá veľká zmena sa týkala
nášho systému práce s deťmi a mládežou z Divých makov v teréne – tútoringu, po novom už
mentoringu. V spolupráci so Janett Motlovou sme sa pozreli nášmu tútoringu „na zúbok“
a zistili sme že je čo vylepšovať. Spolu so Janett sme od marca do septembra celý systém
prerábali tak aby deti čo najviac posúval v ich napredovaní, motivácii a osobnostnom raste.
Celý systém mentoringu sme pretavili do vôbec prvého Programového manuálu v histórii
Divých makov a naše skúsenosti chceme odovzdávať aj ďalším organizáciám ktoré pracujú
s deťmi a mládežou v ohrození na Slovensku aj v zahraničí.
Druhá veľká zmena sa týkala postupnej výmeny takmer celého programového tímu vrátane
mentorov a dodávateľov. Desiaty rok programu Divé maky bol teda rokom veľkých zmien ale
aj oslavou 10-teho výročia programu. Oslávili sme ako sa patrí v auguste v Starej Tržnici na
akcii „Bašaveli v tržnici“ J
A ešte jedna pozitívna správa – od septembra 2015 si všetky deti z programu našli svojich
darcov, čo sa nám nepodarilo od roku 2013! Ďakujeme všetkým darcom, priateľom,
fanúšikom a podporovateľom Divých makov za vašu podporu. Dodávate nám silu, motiváciu
a chuť stále napredovať J

Barbora Kohútiková,
Správkyňa
Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY o.z. v roku 2015
Štipendijný program Divé maky
V roku 2015 sme v štipendijnom programe zapojili 43 detí z celého Slovenska. Na programe
sa podielal 4 členný programový tím a 12 regionálnych mentorov.
Systém podpory
ñ podpora detí je financovaná darcami vo forme štipendií minimálne na jeden školský
rok
ñ ide o finančnú podporu vzdelania rómskych detí a študentov, kde darca/darcovia
daruje/ú konkrétnemu dieťaťu finančné prostriedky potrebné na štúdium a rozvoj
nadania
ñ darcom pravidelne vyúčtovávame ich finančné dary a posielame správy o deťoch (2
krát ročne )
ñ o deti sa starajú a pravidelné monitorujú v ich rodinnom a školskom prostredí
regionálni mentori
ñ výber detí robíme na základe prihlášok a talentových skúšok a každý rok do programu
pribudne pár nových detí
ñ zapojenie každého dieťaťa na konci každého školského roka prehodnocuje
programový tím podľa jeho dosiahnutých výsledkov

Náplň práce regionálnych mentorov
ñ motivácia detí k štúdiu, rozvoju talentu a celkovej osobnosti prostredníctvom
pravidelných osobných stretnutí, telefonickému alebo inému kontaktu
ñ pravidelný kontakt a reporting Divým makom o zverených deťoch v príslušnom kraji
a v ich rodinnom prostredí
ñ monitoring školskej dochádzky a návštev financovaných aktivít
ñ pravidelný monitoring potrieb, úspechov a problémov zverených detí
ñ 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. V roku 2015 sa konečne podarilo nájsť darcov pre všetky deti.
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
Ing. Daniela Jakalová – manažérka štipendijného programu
Ing. Mária Potočárová – Rybaričová – senior manažérka

Bc.Zuzana Kozmová - junior manažérka

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2015
Rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v oblasti posilnenia
kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození“
Od júla do novembra 2015 prebiehali školenia úplne nového tímu mentorov Divých
makov, ktoré skvalitnili prácu s talentovanými rómskymi deťmi z programu Divé
maky. Projekt s názvom: „Rozvoj odborných kompetencií pracovníkov združenia v
oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození“ je novou šancou pre
všetkých štipendistov z Divých makov urobiť ešte väčší progres vo svojom
osobnostnom raste.
Talentované dieťa zo zlých sociálnych pomerov potrebuje finančnú podporu na
cestovné do školy, internát, či pomôcky, rovnako však potrebuje niekoho, kto bude
stáť pri ňom, podporí ho v ťažkých chvíľach a pripomenie mu jeho cieľ. Mentor je pre
dieťa vzorom i dôverníkom, priateľom i oporou a je súčasťou programu, vďaka
ktorému Divé maky dosahujú skvelé výsledky. Naši mentori pracujú vo všetkých
regiónoch Slovenska a každý má na starosti 2-3 deti.
Mentori Divých makov sa v rámci projektu školili pod vedením odborníčky na prácu
s mládežou Janette Motlovej. Hlavných cieľom školení bolo zamerať mentoring viac
na osobnostný rozvoj detí a mládeže. Od septembra noví regionálni mentori pracujú
v teréne s deťmi a ich výsledky sú úžasné. Namiesto strohých správ sme vytvorili online systém kam mentori posielajú zo stretnutí fotografie a videá s komentárom
o tom, čo s dieťaťom riešili, aké malo úspechy, čo ho trápi, alebo čo ho napĺňa. Deti
sa z pomocou mentorov učia prijať zodpovednosť sa svoj život a dlhodobo pracovať
na svojom osobnostnom rozvoji.

Projekt sme realizovali vďaka podpore Nadácie Ekopolis, Nadácie pre Deti
Slovenska, Nadácie SOCIA a EEA Grants.

Letná akadémia
Kde: IVS Bratislava
Kedy: august 2015
Letnú akadémiu každoročne organizujeme už od roku 2007. Zúčastňujú sa na nej takmer
všetky deti, ktoré podporujeme v rámci štipendijného programu Divé maky. Je to jediná
možnosť v roku stretnúť sa spolu všetky „divé maky“ a pracovať spolu na svojom rozvoji.
Počas Letnej akadémie sa deti venujú hudobným nástrojom, tancu, spevu, výtvarnému
umeniu alebo divadlu. Od minulého roku v spolupráci s úžasnou školiteľkou Janette
Motlovou a jej spolupracovníčkou Andy Haršányovou sme už druhý krát spravili workshop
zameraný na osobnostný rozvoj detí a mládeže. Deti sa takto bližšie spoznali nielen medzi
sebou ale aj s tímom Divých makov a svojimi mentormi. Opätovne všetci dostali priestor
rozprávať o sebe, svojich snoch a túžbach ako aj o tom čo ich trápi a čoho sa boja. Skupina sa
vzájomne podporovala a motivovala a výsledky tohto workshopu boli ako aj minulý rok
skvelé! J
Samozrejme Letná akadémia bola aj o príprave programu na festival Bašavel v tržnici kde
sme oslávili 10-te výročie programu Divé maky. Sme radi, že už niekoľko rokov s nami
spolupracujú skúsení lektori aj umelci ako napríklad huslistka a zbormajsterka Barbora

Botošová, bratia Šivákovci mladá divadelná režisérka Naďa Uherová. 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 Bašavel v tržnici.

Festival Bašavel v tržnici
Kde: Stará tržnica, Bratislava
Kedy: 16.8.2015
Ukončením tohtoročnej Letnej akadémie bol ako vždy festival Bašavel tentokrát v Starej
Tržnici v Bratislave. Hlavný aj sprievodný program bol naozaj zaujímavý. Festival začal
kuchárskou šou Zdenky Mahajovej ktorá predviedla ukážky prípravy rómskych jedál
a následne viedla kurz rómskej kuchyne v priestoroch ktoré nám zapožičali dámy z Jeminé.
Nasledovalo Matiné klasickej hudby kde vystúpili naši úspešní mladí hudobníci z Divých
makov. Nasledoval obľúbený Tanečný workshop s Lacom Cmorejom a Credance, divadelné
predstavenie detí z Divých makov v réžii Nadi Uherovej. Od 17.00 všetkých roztancoval gala
program Divých makov pod vedením Barbory Botošovej - Gypsy Queen Project a hostí Agaty
Siemaszko, Eddyho Portellu a dalších. Tohtoročnými headlinermi boli českí Terne Čhave a
PARA ft. Sendreiovci (SK). Celý deň prebiehal aj sprievodný program pre malých aj
veľkých – výtvarný a bábkarský workshop, premietanie rómskych filmov, literárny klub, Živá
knižnica pod vedením Janette Motlovej či šikovní cirkusanti z Cirkuskus. Ďakujeme všetkým
návštevníkom a fanúšikom Divých makov že ste s nami oslávili náš veľký deň! J

3.FINANČ NÁ SPRÁVA OBČ IANSKEHO ZDRUŽ ENIA DIVÉ MAKY
Finančná správa za rok 2015

v celých číslach v EUR

Výnosy
Výnosy SPOLU
Prijaté príspevky - Štipendijný program -

Príspevky od individuálnych darcov -

Príspevky od nadácií -

120 094

21 021

Príjem 2014 - Čerpanie 2015
Príjem 2015 - Čerpanie 2015
Príjem 2015 - Čerpanie 2016

16 052
29 102
0

18 399

Príjem 2014 - Čerpanie 2015

4 071

Príjem 2015 - Čerpanie 2015
Príjem 2015 - Čerpanie 2016

5 640
0

Príjem 2014 - Čerpanie 2015
Príjem 2015 - Čerpanie 2015

4 000
33 371

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z Verejnej zbierky -

Úroky

Náklady SPOLU

2 602

22 746
Príjem 2014 - Čerpané 2015
Príjem 2015 - Čerpanie 2015

356
2 254

Príjem 2015 - Čerpanie 2016
Dotácie

Výnosy bud.
obd.

20
2 500
2

120 094

Deti - štipendijný program
Kancelársky materiál
Nájomné a služby
Telekomunikačné a poštové náklady

45 154
770
5 560
1 970

Aktivity a projekty
Admin. a hospodárska správa
Bankové poplatky

56 868
9 354
418

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2015

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.

