Výročná správa Divé maky o.z. za rok 2018

1. DIVÉ MAKY O.Z. v roku 2018
Štipendijný program
Systém podpory detí
Mentori
Darcovia
Správna rada
Programový tím

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2018
Projekt „Young Roma Leaders“
Projekt „Farby rómskej identity“
Rôzne aktivity v roku 2018
Letná akadémia
Festival Cigánsky bašavel 2018
Úspechy našich „máčikov“

3. FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2018
4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2018

Milí darcovia, priatelia a fanúšikovia Divých makov
Rok 2018 bol naozaj intenzívny, okrem štandardne realizovaných projektov ako štipendijný
program, Letná akadémia a festival Cigánsky bašavel sme pokračovali v projekte s názvom
Young Roma Leaders - mladí rómski lídri, v rámci ktorého sme absolvovali množstvo aktivít.
Naši mladí lídri (štipendisti Divých makov nad 15 rokov) pokračovali s aktivitami na základných
školách. Navštívi sme po druhý krát základnú školu v Spišskom Štvrtku, kde naši mladí
inšpirovali svojimi príbehmi a workshopovými aktivitami rómske aj nerémske deti na školách
a zároveň zisťovali najväčšie problémy s akými sa mladí pri štúdiu stretávajú. V spolupráci
s neziskovou organizáciou Eduma, sme rozbehli úplne nový projekt – Farby rómskej identity
v rámci ktorého sa mladí lídri vytrénovali na prácu s deťmi z náhradných rodín. Rok 2018 bol
významný aj tým, že sme sa stali členmi platfotmy – „Mosty z generačnej chudoby". Veríme že
spojením sa s ďašími organizáciami, ktoré sa venujú podobným témam dokážeme nasmerovať
našu pomoc ešte efektívnejšie ako doteraz.. V rámci roka 2018 sme začali aj prípravy na nový
projekt Mentoring, v rámci ktorého sme prijali a vyškolili nových výborných mentorov.
Držím palce všetkým našim mladým lídrom aby im vydržala motivácia a chuť pomáhať aj
naďalej a ostatným našim štipendistom prajem v mene tímu Divých makov veľa úspechov
v nasledujúcom roku.
Mária Potočárová Rybaričová,
Správkyňa, Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY o.z. v roku 2018
Štipendijný program Divé maky
V roku 2018 sme v štipendijnom programe zapojili 37 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podielal 4 členný programový tím a 19 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 webovej stránke
www.divemaky.sk alebo nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Darca sa môže
rozhodnúť či daruje celú sumu potrebnú pre dieťa na školský rok alebo len časť podľa
jeho možností. Každému darcovi zo srdca ďakujeme.
Správna rada Divé maky o.z.:
Ing. Mária Potočárová Rybarovičová – správkyňa a členka správnej rady
Mgr. Silvia Kušnírová - členka správnej rady
Mgr. Barbora Kohútiková – členka správnej rady

Programový tím Divé maky
Mgr. Barbora Kohútiková – finančná manažérka
Ing. Daniela Jakalová – manažérka štipendijného programu
Ing. Mária Potočárová Rybaričová – správkyňa, senior manažérka
Mgr. Zuzana Rodáková - junior manažérka

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2018
Projekt „Young Roma Leaders“ – mladí rómski lídri a projekt „Farby
rómskej identity“
Mladí rómski lídri pokračovali aj v tomto roku s aktivitami na základných školách. Pre
rómske a inak znevýhodnené deti na školách sú tieto vzory motivujúce a inšpiratívne a
pre deti z majority slúžia ako nástroj na lámanie ich predsudkov. Mladí rómski lídri tak
pracujú na oboch stranách - na jednej strane motivujú a inšpirujú deti so
znevýhodnením a na druhej strane pracujú s predsudkami spolužiakov znevýhodnených
detí u ktorých narastá riziko radikalizácie a sympatizovania s extrémistickými
skupinami. Prácu mladých lídrov podporujú a usmerňujú ich mentori - profesionálne
vytrénovaní dobrovoľníci, ktorí s mladými pracujú pravidelne počas celého roka a
zúčastňujú sa spolu s nimi aj na tréningoch a aktivitách na školách. Okrem aktivizačných
aktivít na základnej škole v Spišskom Štvrtku, správcovaniu FB stránky „Generation of
the Revolution“ absolvovali naši mladí aj 4 tréningy na prácu s rómskymi deťmi
z náhradných rodín v rámci nového projektu „Farby rómskej identity“. Táto aktivita
mladých veľmi zaujala a v rámci tréningov mali možnosť nadobudnúť teoretické aj
praktické zručnosti, nakoľko dvoch tréningov sa zúčastnili aj náhradné rodiny s deťmi.
Mladí lídri mali na konci projektu skúšky a slávnostný ceremoniál s odovzdávaním
certifikátov uznávaných Ministerstvom školstva SR. Tréningy viedla odborníčka na
prácu s mládežou Janette Motlová.
V rámci advokácie pôsobíme stále vo Výbore pre deti a mládež, ako člen zastupujúci deti
a mládež so znevýhodnením.

Rôzne aktivity v roku 2018
V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať aj mnohé aktivity mimo projektov, resp. za
pojiť sa do nových projektov:
• kampaň na 2% - „Rozplač nácka“
• charitatívna zbierka oblečenia „Nosené“ s výťažkom pre Divé maky
• aukcia obrazov detí z Divých makov
• Giving Tuesday
• 8dňové školenie ako školiť pre naše koordinátorky
• tréning a teambuilding pre všetkých mentorov
• zbierka a zakúpenie niekoľkých hudobných nástrojov pre našich štipendistov
• vianočný koncert pre firemného partnera
• zbierky na portáloch – Dobrakrajina, Ľudiaľudom, Globalgiving, Kamosizwebu
• stretnutia v rámci platfotmy – Mosty z generačnej chudoby

Letná akadémia
Kde: IVS Bratislava
Kedy: august 2018
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 umeleckým workshopom v oblasti hudby, tanca,
spevu, výtvarného umenia a divadla. Už niekoľko rokov sa v spolupráci so školiteľkou
Janette Motlovou venujeme aj motivačno - osobnostnému rozvoj detí a mládeže. Deti sa
takto bližšie spoznajú 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 každý rok skvelé! J
Samozrejme Letná akadémia bola aj o príprave programu na festival Cigánsky Bašavel
tentokrát na námestí Eurovea v Bratislave. Na príprave festivalu spolupracujeme už
roky so skúsenými lektormi a umelcami ako huslistka a zbormajsterka Barbora

Botošová, divadelná režisérka Naďa Uherová, tanečník Ladislav Cmorej a mnohí ďalší.
Všetci títo ľudia už s našimi deťmi pracujú dlhodobo a každý rok kvalita ich práce rastie.
Svoju celoročnú snahu naši mladí umelci s nadšením predviedli verejnosti v posledný
deň Letnej akadémie na podujatí Cigánsky Bašavel na hrade Devín.

Festival Cigánsky bašavel 2018
Kde: Námestie Eurovea, Bratislava
Kedy: august 2018
Námestie Eurovea v Bratislave ožilo v znamení deviateho ročníka Festivalu rómskej
kultúry Cigánsky bašavel. Hlavný program podujatia už tradične patril deťom z
organizácie Divé maky, ktorej poputoval aj výťažok zo zbierky do prenosných
pokladničiek. Spomedzi umelcov sa predstavili napríklad slovenské rómske kapely Dusi
band či Bartošovci. Večerný program otvoril galaprogram detí z Divých makov a hostí
sprevádzaný aj tancom a svetelnou šou. Okrem hudobného programu sme pripravili pre
návstevníkov množstvo workshopov a tvorivých dielní. Návštevníkov čakal napríklad
živá knižnica, deti sa zas mohli tešiť na maľovanie na tvár či cirkusantské dielne. Záštitu
nad festivalom prevzal prezident primátor mesta Bratislavy pán Ivo Nesrovnal.

Úspechy našich „divých makov“
Každý rok sa tešíme z úspechov našich študentov a najmä z tých študijných. Či je to
úspešné prijatie na strednú či vysokú školu, zlepšenie prospechu, alebo úspešné ukončenie
štúdia.V roku 2018 sme sa najviac tešili z úspechu nášho dlhoročného „maku“ Janka
Demeho, ktorý úspešne odpromoval na medicíne a tiež z našich dvoch maturantiek Janky
a Dominiky, ktoré zmaturovali s vyznamenaním a obe aj prijali na kvalitné vysoké školy.

3.FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2018

Finančná správa za rok 2018

v celých číslach v EUR

Výnosy
Výnosy SPOLU

143 280

Prijaté príspevky - Štipendijný program -

Príjem 2018

1 174

Príspevky od individuálnych darcov -

Príjem 2018

47 900

Príspevky od nadácií -

Príjem 2018

74 557

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z Verejnej zbierky Dotácie
Služby Refakturácia Nákladov
Úroky

Náklady SPOLU
Deti - štipendijný program
Kancelársky materiál

13 447
Príjem 2018

6 179
0
0
32

118 330
65 166
4 247

Nájomné a služby
Telekomunikačné a poštové náklady

12 706
5 064

Aktivity a projekty
Admin. a hospodárska správa
Poskytnuté príspevky iným osobám

14 704
11 201
5 240

Zostatok bankového účtu
Štipendijný program
Aktivity a podujatia
Verejná zbierka

16 563
245
16 039
279

Výnosy
bud. obd.
0

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Erazmus plus, Ministerstvo kultúry
SR, Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostých menšín,
Philip Morris Slovakia, SK PR strategies, Ministerstvo vnútra SR, DMS, BKIS

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.

