Výročná správa Divé maky o.z. za rok 2020
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Milí darcovia, priatelia a partneri Divých makov
Rok 2020 bol tak isto ako pre všetkých aj pre Divé maky veľmi špecifický a náročný. Pandémia
Covidu 19 zamiešala naše karty a donútila nás všetkých prispôsobiť sa novým podmienkam
a naučiť sa v nich fungovať. Mnohé tradičné aktivity ktorým sa každoročne venujeme museli byť
kvôli opatreniam zrušené (ako napríklad festival Cigánsky bašavel) ale zato sa nám našťastie
darilo vymyslieť nové aktivity a kreatívu, ktorá nám zabezpečila prežitie a napokon dokonca aj
úspechy 😊
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V rámci roka 2020 pokračovali významné projekty – Mentoring a tútoring pre rómskych žiakov
a Inštitucionálny rozvoj o.z. Divé maky. V roku 2020 sme zároveň prijali 7 nových detí do
programu a úspešne sme všetkým našli plnú podporu od darcov a mentorov.
Držím palce všetkým našim štipendistom aby im vydržala motivácia a chuť na sebe pracovať a
v mene tímu Divých makov prajem zdravie a veľa úspechov v nasledujúcom roku.
Barbora Mistríková,
Správkyňa, Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY o.z. v roku 2020
Štipendijný program Divé maky
V roku 2020 sme v štipendijnom programe zapojili 41 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podieľal 4 členný programový tím a 20 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 v prípade zhoršených školských výsledkov deti doučujú tútori
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 pozrieť na deti bez darcov 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.:
Mgr. Barbora Mistríková – správkyňa a členka správnej rady
Ing. Mária Potočárová Rybaričová –členka správnej rady
Mgr. Silvia Kušnírová - členka správnej rady
Programový tím Divé maky
Mgr. Barbora Mistríková – správkyňa
Mgr. Katarína Rabatinová/Sidónia Ševčíková – manažérky štipendijného programu
Ing. Mária Potočárová Rybaričová –senior manažérka
Mgr. Michaela Zuzelková/Katarína Dobrotková - junior manažérky

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2020

Projekt „Mentoring a tútoring rómskych žiakov“
Projekt je zameraný na mentoring a tútoring (doučovanie) rómskych detí na 2 stupni ZŠ
a študentov SŠ. Cieľom projektu je zlepšovanie akademických výsledkov detí z cieľom
plynulého prechodu na kvalitné SŠ a podpora študentov aby štúdium zvládli. Grant sa nám
podarilo získať z Ministerstva vnútra SR z OP ĽZ. Tútoring aj mentoring robíme od roku
2006 ale vďaka tomuto grantu môžeme zapojeným študentom zabezpečiť naozaj
kvalitných mentorov a doučovanie z problematických predmetov či príprava na
prijímacie skúšky na SŠ. Do projektu je momentálne zapojených 32 študentov z programu
Divé maky a postupne ich bude zapojených 40. Mentoring aj tútoring v roku 2020 mal
kvôli pandémii a z nej vyplývajúcim opatreniam svoje špecifiká. Viac krát počas roka bolo
potrebné prejsť na online mentoring a tútoring s čím sa spájali rôzne najmä
administratívne problémy. Našťastie kvalitu mentoringu a tútoringu smerom k deťom to
neovplyvnilo. Veríme že tento projekt prispeje k rozvoju a stabilite programu Divé maky
a posunie našich študentov ešte bližšie ku kvalitnému stredoškolskému a neskôr aj
vysokoškolskému vzdelaniu.

Projekt „Inštitucionálny rozvoj o.z. Divé maky“
Cieľom projektu je inštitucionálny rozvoj, nastavenie stratégie a lepšej udržateľnosti a
fundraisingu občianskeho združenia Divé maky, ktoré úspešne funguje už 12 rokov ale
na to aby bolo aj naďalej udržateľné potrebuje sa dostať na vyššiu kvalitatívnu úroveň.
Počas desiatich rokov od založenia združenia popracovali Divé maky na kvalite práce s
cieľovou skupinou v rámci štipendijného programu Divé maky, kompletne prepracovali
mentoringový program aby boli vý sledky práce s deťmi a mládežou čo najlepšie ale
neustále sa potý kajú s problémami finančnej udržateľnosti ako aj problémami
personálnymi a strategický mi. Projekt má pomôcť Divý m makom k profesionalizácii a
tý m pádom lepšej udržateľnosti prostredníctvom zlepšenia zručností celého tímu
(projektový tím, mentori), posilnenia kompetencií, zavádzania zmien na zvý šenie kvality
manažmentu organizácie, zlepšenie plánovania, implementácia moderný ch stratégií ,
zlepšenie finančnej udržateľnosti štipendijného programu Divé maky prostredníctvom
crowdfundingovej kampane v spolupráci s partnermi z PR a reklamného prostredia.
Partnermi projektu sú reklamná agentúra RespectAPP a PR agentúra SKPR. Projekt začal
v roku 2019 kedy bol zameraný hlavne na nastavenie stratégie a lepšej udržateľnosti
organizácie. V roku 2020 sa aktivity zamerali na zabezpečenie kvalitného fundraisingu
pre dlhodobú stabilitu štipendijného programu. Za týmto účelom bol vytvorený Fond Divé
maky. Fond má za úlohu zabezpečiť financovanie štipendistov z Divých makov, ktorí
nemajú žiadne alebo majú iba čiastočne finančne pokryté štúdium. Vďaka fondu budeme
môcť podporiť aj deti, ktoré nie sú zaradené do štipendijného programu Divé maky.
Zároveň z fondu budeme financovať aj naše ďalšie aktivity ako je Letná Akadémia, ktorá
deti posúva vpred a pripravuje na štart do nového školského roka. Časť financií využijeme
aj na získavanie ďalších darcov do fondu. Založenie Fondu Divé maky sprevádzala
masívna kampaň ktorá prebiehala najmä na sociálnych sieťach, ale aj v televízii a rádiu.

Kampaň „Fond Divé maky“
V októbri sme v Divých makoch spustili kampaň k novo založenému Fondu Divé maky.
S pomocou agentúr Respect APP a SK PR Strategies sme vytvorili reklamný spot a vizuály.
Kampaň prebiehala najmä na sociálnych sieťach, ale spot bola nasadený aj v televíziách STV
a TA3. Tvárami kampane sa stali traja naši štipendisti, Agátka, Roman a Janko, ktorí v spote aj
účinkovali. V druhej vlne kampane sa zapojili aj veľké firmy a influenceri, ktorí nám vyjadrili
svoju podporu a prispeli sami do Fondu. Do konca roka 2020 sa nám vďaka kampani podarilo
do Fondu získať približne 25.000€.
Link na reklamný spot:
https://www.youtube.com/watch?v=JcNLMxibuEg

Rôzne aktivity v roku 2020
V roku 2020 sa nám podarilo zrealizovať aj mnohé aktivity mimo projektov, resp. sa
zapojiť sa do nových projektov:
• tvorba a predaj grafiky špeciálne vytvorenej na podporu Divých makov
• zapojili sme sa do kampane: „Za pekné pondelky“ od Nadácie Pontis a Slovenského
národného strediska pre ľudské práva.
• Giving Tuesday
• Digitálna akadémia na zvýšenie kvality práce
• Prvé online školenie pre našich mentorov
• zbierky na portáloch – Dobrakrajina, Ľudiaľudom, Kamosizwebu
• spolupráca s firmami na získanie potrebného hardwaru a softwaru potrebného
pre online vzdelávanie študentov
• účasť na zasadnutiach Výboru pre deti a mládež

Letná akadémia
Kde: Pútnický dom Mariánka
Kedy: august 2020
Letná akadémia Divých makov 2020 sa konala v termíne 10.-15.8.2020 v Pútnickom
Dome v Mariánke. Pôvodne sa mala konať v Bratislave, v Inštitúte pre Verejnú správu,
nakoľko však bolo toto zariadenie držané Ministerstvom vnútra ako karanténe, museli
sme plánované miesto zmeniť. Letnej akadémie sa zúčastnilo 30 nadaných rómskych detí
z Divých makov. Deti mali každý deň bohatý program. Workshop osobnostného rozvoja,
workshop výroby doskovej hry na základe vlastného životného príbehu, tanečný,
hudobný, spevácky a divadelný workshop a poobedie teambuildingových aktivít. Deti a
mládež z Divých makov absolvovali počas Letnej akadémie mnoho aktivít, ktoré boli
nastavené tak, aby rozvíjali nie len ich talent ale aj ich osobnosti a motiváciu. Osobnostný
workshop prispel výraznou mierou k zvýšeniu motivácie a utuženie vzťahov medzi deťmi.
Workshop výroby stolovej hry podľa vlastného príbehu deťom odhalil aké sú dôležité
naše rozhodnutia, ciele a plány. Z najlepšej navrhnutej hry našimi deťmi na tému rasizmu
a diskriminácie sa vyrobí skutočná stolová hra, ktorá by mala byť neskôr k dispozícii a na

predaj. Deti si zlepšili svoje umelecké a prezentačné zručnosti pri natáčaní videoklipu a
vystúpeniach v Starom meste Bratislavy.
Link na videoklip, ktorý vznikol počas Letnej akadémie:
https://www.youtube.com/watch?v=6-8FOaeeZqc

Úspechy našich „máčikov“
Každý rok sa tešíme z úspechov našich máčikov a najmä z tých študijných. Či je to úspešné
prijatie na strednú či vysokú školu, zlepšenie prospech, alebo ukončenie štúdia. V tomto
roku sa podarilo úspešne zmaturovať 7 našim štipendistom a všetci pokračovali ďalej na
vysokú školu alebo postgraduálne štúdium. Kvôli pandémii Covid19, žiaľ nemohli naši
študenti absolvovať žiadne významné súťaže či vystúpenia.

3. Finančná správa za rok 2020
Finančná správa za rok 2020

v celých číslach v EUR

Výnosy
Výnosy SPOLU

140 411

Prijaté príspevky - Štipendijný program -

Príjem 2020

78 601

Príspevky od individuálnych darcov -

Príjem 2020

57 641

Príspevky od nadácií -

Príjem 2020

0

Príspevky z podielu zaplatenej dane

2 250

Príspevky z Verejnej zbierky -

Príjem 2020

Dobrovoľníctvo

Príjem
2020

Dotácie
Služby Refakturácia Nákladov
Úroky

Náklady SPOLU
Deti - štipendijný program
Kancelársky materiál
Nájomné a služby
Telekomunikačné a poštové náklady
Aktivity a projekty
Admin. a hospodárska správa
Bankové poplatky

Zostatok bankového účtu
Štipendijný program
Aktivity a podujatia
Verejná zbierka

0
1 918
0
0
0

146 506
97 892
2 586
14 090
1 582
13 125
17 226
5

72 571
32 669
39 491
411

Výnosy
bud. obd.
0

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2020

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.

Divé maky
Fundraising stratégia
2020 -2023

