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Milí darcovia, priatelia a fanúšikovia Divých makov
Rok 2014 bol zatiaľ asi najnáročnejším rokom pre občianske združenie Divé maky. Bol
rokom plným zmien a neľahkých rozhodnutí. Začali sme pociťovať, že mnohé doteraz
zaužívané postupy vstupom do 9-teho roku od založenia štipendijného programu treba
zmeniť či vylepšiť, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky. Navyše sme pociťovali nedostatok
financií tak na administráciu štipendijného programu ako aj na projekty, čo sa odrazilo aj
v tom že až 12 detí zaradených do štipendijného programu nenašlo v tomto roku podporu
darcov. Napriek ťažkému obdobiu sme sa však nevzdali a v ťažkých chvíľach nám pomáhala
podpora každého z vás a dávala nám silu prekonať tieto náročné časy. Jednoznačným
cieľom Divých makov v roku 2015 je nájsť každému dieťaťu darcu, aby mohlo napredovať
a rozvíjať svoje vzdelanie a talent. Plánujeme vylepšiť a zefektívniť aj systém tútoringu, aby
každé dieťa dostalo presne takú podporu akú potrebuje na svoj rozvoj. S plným elánom sa
teda púšťame do intenzívnej práce, aby sme neustále skvalitňovali našu prácu, aby naše
„divé maky “dosahovali čo najlepšie výsledky.
Želám všetkým deťom z Divých makov, spolupracovníkom, partnerom, darcom a našim
fanúšikom úspešný rok 2015. Ďakujeme veľmi pekne za Vašu podporu a veríme, že sa Vám
aktivity a vylepšenia na ktorých pracujeme budú páčiť.

Barbora Kohútiková,
Správkyňa
Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY O.Z. v roku 2014
Štipendijný program Divé maky
V roku 2014 sme v štipendijnom programe zapojili 53 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podielal 4 členný programový tím a 11 regionálnych tútorov.
Systém podpory
 podpora detí je financovaná darcami vo forme štipendií 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 pravidelne vyúčtovávame ich finančné dary a posielame správy o deťoch
(2 krát ročne )
 o deti sa starajú a pravidelné monitorujú v ich rodinnom a školskom prostredí
regionálni tútori
 výber detí robíme na základe prihlášok a talentových skúšok
 zapojenie každého dieťaťa na konci každého školského roka prehodnocuje
programový tím podľa jeho dosiahnutých výsledkov
Náplň práce regionálnych tútorov
 motivácia detí k štúdiu, rozvoju talentu a celkovej osobnosti prostredníctvom
pravidelných osobných stretnutí a telefonickému kontaktu
 pravidelný kontakt a reporting Divým makom o zverených deťoch v príslušnom
kraji a v ich rodinnom prostredí
 dohliadanie na dodržiavanie pravidiel zapojených detí v programe Divé maky
 monitoring školskej dochádzky a návštev financovaných aktivít
 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. V roku 2014 sa nám bohužiaľ nepodarilo 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
Mgr.Michal Riečanský – manažér štipendijného programu
Mgr.Boglárka Ivanegová– office manažérka
Mgr.Katarína Rehorovská – programová riaditeľka

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2014
Divé maky na Dobrom trhu
Kde: Dobrý trh, Bratislava
Kedy: 26.apríla 2014
Divé maky dostali priestor v rámci úspešného projektu Dobrý trh aby odprezentovali
svoje tanečné umenie a naučili aj návštevníkov Dobrého trhu niečo zo svojho
tanečného kumštu. Atmosféra bola skvelá a návštevníci sa perfektne zapojili
a spoločne sme roztancovali celý Dobrý trh 

Gypsy food festival
Kde: reštaurácie v Bratislave
Kedy: 7-13. apríla 2014

Občianske združenie Divé maky už po druhý krát organizovalo od 7. do 13. apríla 2014
úspešný Gipsy Food Festival. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov je festival
možnosťou, ako sa zúčastniť na veľmi chutnej forme verejnej zbierky.
Bratislava ožila príjemnou atmosférou rómskej kultúry a gastronómie.
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. Spoločne so školou varenia Chef parade mali záujemcovia možnosť
naučiť sa variť rómske špeciality pod taktovkou uznávaných šéfkuchárov. Viac informácií
nájdete na: http://gipsyfoodfestival.divemaky.sk/

Divé maky na festivale Pohoda
Kde: Trenčín festival Pohoda
Kedy: júl 2014
Divé maky aj tento rok vystúpili so svojim hudobno-tanečno-divadelným programom na
letnom hudobnom festivale Pohoda. V „Kids arena“ sa mohli návštevníci naučiť rómske

tance s lektorom Lackom Cmorejom a tanečníkmi z Divých makov, vychutnať si koncert
nadaným detí pod taktovkou primášky Barbory Botošovej či pozrieť si Divadlo mladých
divadelníkov pod vedením Naďky Úherovej.

Letná akadémia
Kde: IVS Bratislava
Kedy: august 2014
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. Tento rok sme pre deti pripravili jednu veľkú zmenu. V spolupráci
s úžasnou školiteľkou Janette Motlovou a jej spolupracovníčkou Andy Haršányovou sme
prvý krát spravili workshop zameraný na osobnostný rozvoj detí. Deti sa takto bližšie
spoznali nielen medzi sebou ale aj s tímom Divých makov a svojimi tútormi. Po prvý krát
všetci rozprávali 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 natoľko
skvelé že sme sa rozhodli tento workshop robiťv rámci Letnej akadémie každý rok.
Samozrejme Letná akadémia bola aj o príprave programu na festival Bašavel na pláži. 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 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 Bašavel na pláži
Kde: Magio pláž Tyršove nábrežie
Kedy: 9.8.2014
Ukončením tohtoročnej Letnej akadémie bol festival Bašavel na pláži. V sobotu, 9. augusta
bola Mágio pláž na Tyršovom nábreží miestom odpočinku a pohody pre všetky generácie.
Podujatie o splnených detských snoch. Za deväť rokov, počas ktorých Divé maky o.z.
pomáha rómskym deťom zo sociálne slabších rodín, sa z mnohých stali stredoškoláci a
niektorí už študujú na vysokej škole. V sobotu 9. augusta hrdo predviedli svoje umelecké
nadanie.
O 15:00 mohli návštevníci relaxovať pri klavírnom koncerte Norberta Daniša a Anabelky
Patkolovej známej aj zo Slovensko má talent. O 16.30 účinkovalo divadelné predstavenie
rómskeho divadielka DIK z Čičavy v réžií Nade Uherovej.
O 19.00 zábavu rozprúdila živelná cimbalovka. Zahrali talentovaní mladí hudobníci
v sprievode ich dlhoročnej lektorky a skvelej huslistky Barbory Botošovej a hostí.
Nechýbal ani obľúbený workshop cigánskych tancov pod vedením tanečníkov
z CreDance. V každom predstavení boli v hlavnej úlohe deti a mládež, ktoré vďaka Divým
makom môžu študovať a rozvíjať svoj talent.
Po zotmení (o 21.00), v nezabudnuteľnej atmosfére pod hviezdami bol premietaný český
film Cesta ven. Divákov na festivale v Cannes ohromil silný príbeh o mladej rómskej
matke, ktorá chce pre svoju rodinu normálny život.

3.FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2014

Príjmy SPOLU

159633

Prijaté príspevky - Príjem 2013 (Čerpanie 2014)

48012

Prijaté príspevky - Štipendijný
program

48246

Prijaté príspevky od organizácii

9406

Prijaté príspevky od nadácií

24063

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

17803

Prijaté príspevky z verejných
zbierok
Dotácie
Úroky

Výdavky SPOLU

2103
10000
1

159633

Dary-Deti-Štipendijný program

42395

Mzdové náklady

17104

Kancelársky materiál
Kampane
PR

2370
706
1550

Nájomné a služby

10961

Telekomunikačné
náklady

830

Aktivity a projekty

30010

Ostatné služby

28918

Bankové poplatky
Výdavky - čerpanie v roku 2015

309
24479

Podľa zdrojov financovania
Štipendijný program
Príjmy

61962

Prijaté príspevky:
- príjem v roku 2013
- štipendijný program

Verejná zbierka

Aktivity a projekty
Príjmy

95490

Prijaté príspevky:

Príjmy

2181

Prijaté príspevky:

17132

- príjem v roku 2013

30802

- príjem v roku 2013

78

44830

- štipendijný
program

3416

- z verejných zbierok

2103

- od organizácii

9406

Výdavky

2181

- od nadácií

24063

- z podielu
zaplatenej dane

17803

Dotácie

10000

Úroky

1

Výdavky

61962

Výdavky

Dary-Deti-Štip. program

36421

Dary-Deti-Štip.
program

5974

Aktivity a projekty

160

9381

Mzdové náklady

7722

Kancelársky
materiál

200

107

Aktivity a projekty

29850

Mzdové náklady
Bankové poplatky
Daň
Čerpanie v 2015

0
16052

95490

Kancelárky materiál
Kampane
PR

658

Nájomné a služby

601

1250

Telekom. náklady

356

Telekom. náklady

474
28840

Daň

120
0

Čerpanie v 2015

8071

Bankový účet k 31.12.2014

24479

Štipendijný program

16052

Verejná zbierka

300

10360

Bankové poplatky

8071
356

48

PR

Nájomné a služby

Ostatné služby

Aktivity a Projekty

2170

Kampane

Ostané služby

78

Bankové poplatky

82

Čerpanie v 2015

356

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2014

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.

