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Milí	darcovia,	priatelia	a	fanúšikovia	Divých	makov	
	
Rok	2021	bol	kvôli	pretrvávajúcej	pandémii	Covid	19	náročný.	Dlhodobé	plánovanie	aktivít	sa	
zdalo	zbytočné,	 lebo	sme	nevedeli	čo	nám	opatrenia	umožnia,	kedy	bude	 lockdown	a	kedy	zas	
skončí.	Museli	 sme	 sa	 zmieriť	 s	tým,	 že	 aktivity	 na	 školách	 či	 vzdelávacie	workshopy	 v	rámci	
projektu	Lídri	Divých	makov	musíme	odložiť	na	ďalší	rok.		Už	druhý	rok	sme	organizovali	Letnú	
akadémiu	 v	súlade	 so	 všetkými	 platnými	 opatreniami.	 Neustále	 sme	 testovali	 seba	 aj	 našich	
štipendistov.	 Väčšina	 práce	 sa	 diala	 z	homeofficu,	 rovnako	 ako	 vzdelávanie,	 	 mentoring	 či	
tútoring	 našich	 štipendistov.	 Nové	 opatrenia	 priniesli	 do	 rodín	 našich	 štipendistov	 nové	
technológie,	 na	 ktorých	 sa	 museli	 naučiť	 rýchlo	 pracovať.	 Chvalabohu	 sme	 vďaka	 pomoci	
partnerov	 a	darcov	 vybavili	 všetkých	 našich	 študentov	 počítačmi	 a	internetovými	 dátami.	
Viacero	plánovaných	aktivít	sme	ale	museli	odložiť	na	neurčito.	Napriek	tomu	sa	nám	podarilo	
zrealizovať	veľa	projektov	a	dokonca	aj	Letnú	akadémiu	v	Mariánke,	aj	keď	sme	museli	všetky	
deti	 aj	 celý	 tím	dať	otestovať	PCR	 testami,	neustále	 si	dezinfikovať	 ruky	a	nosiť	 rúška.	Zvládli	
sme	to!	Zvládli	to	aj	naši	štipendisti.	Niektorí	si	zhoršili	prospech,	neboli	zvyknutí	učiť	sa	sami	
doma.	 Mnohí	 žijú	 v	lokalitách,	 kde	 je	 veľmi	 slabý	 signál	 a	tým	 pádom	 aj	 internet.	 To	 im	
neumožňovalo	plnohodnotne	sa	zúčastňovať	online	vyučovania.	Ale	nakoniec	sme	z	tohto	roku	
vyťažili	 maximum.	 Všetky	 deti	 napriek	 druhému	 pandemickému	 roku	 našli	 svojich	 darcov	
a	mohli	naplno	rozvíjať	svoj	potenciál.	Čo	všetko	sa	nám	podarilo	zrealizovať,	si	môžete	prečítať	
v	tejto	Výročnej	správe.	Ďakujeme	všetkým	ľuďom,	darcom,	partnerom	a	priateľom,	ktorí	nám	
držali	palce	a	podporovali	nás.	Vaša	energia	nám	pomohla	zvládnuť	aj	tie	najťažšie	skúšky.		
	
	

Barbora	Mistríková,	
Správkyňa,	Divé	maky	o.z.	

	

 
 
1.	DIVÉ	MAKY	o.z.		v	roku	2021	
		
Štipendijný	program	Divé	maky	
V	 roku	 2021	 sme	 v	 štipendijnom	 programe	 zapojili	 43	 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 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.:	
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	
Ing.	Sidónia	Ševčíková	–	manažérka	štipendijného	programu	
Ing.	Mária	Potočárová	Rybaričová	–senior	manažérka		
Mgr.	Katarína	Dobrotková	-		junior	manažérka	
	
2.	Projekty,	kampane	a	vystúpenia	Divých	makov	v	roku	2021	
	
Projekt	Lídri	Divých	makov	
	
Projekt	 priniesol	 inovatívny	 líderský	 program	 a	 prístupy	 v	 oblasti	 zvyšovania	
kompetencií	mladých	ľudí	pri	príprave	na	ich	spoločenský	a	pracovný	život	ako	aj	
posilnenie	 postavenia	 mládeže	 v	 ohrození	 (hlavne	 z	 MRK)	 v	 našej	 spoločnosti	
prostredníctvom	 vytrénovaných	 mladých	 lídrov	 a	 líderiek	 pochádzajúcich	 z	
marginalizovaných	rómskych	komunít.		
Dôležitou	 aktivitou	 vytrénovaných	 lídrov	 a	 líderiek	 bolo	 ich	 priame	 zapojenie	 do	
prípravy	a	realizácie	mediálnej	kampane	zameranej	na	lámanie	predsudkov	voči	Rómom	
prostredníctvom	 poukázania	 na	 témy	 spoločenských	 predsudkov,	 rasizmu,	 hoaxov	 o	
Rómoch	a	podobne.	Kampaň	vznikla	ako	5	príbehov	našich	lídrov	o	ich	priamom	zážitku	
s	najčastejšími	predsudkami	o	Rómoch	v	spoločnosti.	
	
	
	
	



 

 

Projekt	Romas	&	Artists	for	Society	
	
Divé	maky	 sa	 tento	 rok	 stali	 súčasťou	medzinárodného	 projektu	 Romas	 &	 Artists	 for	
Society	 spolufinancovaného	 z	 programu	 Erasmus+.	 Vedúcim	 partnerom	 projektu	 je	
organizácia	 IQ	Roma	Servis,	ktorá	pôsobí	v	Brne	a	partnerom	projektu	 je	aj	maďarská	
Subjective	Values	Foundation.	
Cieľovou	 skupinou	 sú	 mladí	 Rómovia	 vo	 veku	 15-30	 rokov	 žijúci	 v	 partnerských	
krajinách,	 ktorí	 sa	 zapájajú	 do	 aktivít	 v	 komunite	 a	 chcú	 robiť	 niečo	 pre	 spoločnosť.	
Majú	 však	výrazne	obmedzenejší	 prístup	k	občianskej	 účasti	 a	 pochádzajú	 zo	 sociálne	
vylúčených	oblastí.	
Hlavný	cieľ	projektu	je	podporovať	sociálne	marginalizovanú	mládež	v	Českej	republike,	
na	 Slovensku	 a	 v	 Maďarsku,	 aby	 mohli	 využívať	 tvorivé	 a	 neformálne	 metódy	
vzdelávania	sa	a	aby	sa	stali	aktívnymi	občanmi	nielen	v	rámci	komunity.	
Za	 týmto	 účelom	 boli	 založené	 aktívne	miestne	mládežnícke	 skupiny,	 ktoré	 sa	 venujú	
sociálne	 angažovanému	 umeniu	 –	 hudbe,	 divadlu,	 vizuálnemu	 umeniu,	 literatúre,	
multimediálnym	vystúpeniam	a	pod.	–	prostredníctvom	ktorých	môžu	zvýšiť	povedomie	
o	aktuálnych	sociálnych	otázkach	a	osloviť	tak	ďalších	mladých	ľudí	v	rámci	ich	vlastnej	
komunity,	ako	aj	väčšiny.	Umenie	prostredníctvom	týchto	diel	prestane	byť	výsadou	iba	
určitých	skupín	ľudí,	ale	pomôže	vytvoriť	 inkluzívny	priestor	pre	všetkých	bez	ohľadu	
na	ich	pôvod	alebo	teoretické	znalosti.	Témy,	ktoré	účastníci	spracovávajú	vychádzajú	z	
konkrétnych	 výziev	 a	 bariér,	 ktoré	 sú	 často	 súčasťou	 cesty	 sociálne	 znevýhodnených	
mladých	ľudí.	Tieto	témy	sú	založené	na	všeobecných	problémoch	dnešného	sveta,	ktoré	
môžu	mať	vplyv	na	účastníkov.	

	
	



 

 

Kampaň	„Fond	Divé	maky“	
V roku 2021 sa nám podarilo vytvoriť aj menšiu kampaň na podporu Fondu Divé maky. 

Hlavná myšlienka kampane bola upriamiť pozornosť na rozmanitosť talentov a nadania 

u rómskych detí. Ktorého podporou môžu dosiahnuť veľké veci. Podpora nadania a vzdelania 

u týchto detí môže byť skutočným akcelerátorom zmeny ich života. V rámci kampane vznikli 

vizuály s našimi reálnymi štipendistami a ich reálnymi talentami a snami. Podpora Fondu 

Divé maky je pre nás každoročne veľmi kľúčovou súčasťou našej práce, nakoľko z Fondu 

Divé maky vieme finančne podporiť práve tie nadané deti, ktoré ešte svojho darcu nemajú, 

alebo im vzniknú náklady na štúdium, ktoré v rozpočte zahrnuté nie sú.  

 

 
 

 



 

 

Letná	akadémia	2021	
Kde:	Pútnický	dom	Mariánka		
Kedy:	august	2021	
Letná	 akadémia	Divých	makov	2021	 sa	 konala	 v	 termíne	16.-23.8.2021	v	už	po	druhý	
krát	 v	 Pútnickom	 Dome	 v	 Mariánke.	 Letnej	 akadémie	 sa	 zúčastnilo	 30	 nadaných	
rómskych	detí	z	Divých	makov.	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.	Štipendisti	Divých	makov	sú	počas	Letnej	akadémie	rozdelení	
do	 skupín	 podľa	 svojho	 talentu.	 Mali	 sme	 skupiny:	 hudobníci,	 speváci,	 divadelníci,	
tanečníci,	výtvarníci	a	skupinu	študijných	talentov,	ktorá	pracovala	počas	týždňa	najmä	
na	 téme	 najčastejších	 hoaxov	 a	predsudkov	 o	Rómoch,	 ale	mali	možnosť	 spracovať	 aj	
témy	 internetovej	 bezpečnosti,	 digitálnej	 gramotnosti	 a	kritického	 myslenia.	 Skupina	
študijných	 talentov	 zároveň	 pripravovala	 aj	 hlavnú	 myšlienku	 novej	 kampane	 na	
lámanie	spoločenských	predsudkov,	ktorú	sme	pripravovali	na	začiatok	roka	2022	a	kde	
mladí	 mali	 prostredníctvom	 svojich	 príbehov	 vyvracať	 najčastejšie	 predsudky	
o	Rómoch.	 Umelecké	 talenty	 počas	 týždňa	 Letnej	 akadémie	 pripravovali	 program	 na	
Galaprogram	 Divých	 makov,	 ktorý	 sa	 tento	 rok	 konal	 22.8	 na	 nádvorí	 Starej	 radnice	
v	Bratislave.	 Všetci	 štipendisti	 mali	 zároveň	 možnosť	 absolvovať	 tréningy	 na	
osobnostný	rozvoj	a	mnohé	voľnočasové	aktivity.		
	

		
	
	
	
	
	
	
	



 

 

Galaprogram	Divých	makov	2021	
	
Dňa	22.8.2021	sme	od	18:00	-	22:00	realizovali	Galaprogram	Divých	makov	na	nádvorí	
Starej	radnice	v	Bratislave.	Počas	Galaprogramu	sa	predstavili	nadané	rómske	deti	spolu	
so	známymi	umelcami	prostredníctvom	hudby,	spevu,	tanca,	divadelného	predstavenia	a	
výstavy	výtvarných	diel	nadaných	mladých	výtvarníkov	 z	Divých	mokov.	Galaprogram	
Divých	makov	bol	roky	súčasťou	festivalu	Cigánsky	bašavel	ktorý	sa	od	roku	2009	koná	
pravidelne	 každý	 rok	 v	 auguste	 na	 území	 Bratislavského	 samosprávneho	 kraja.	
Galaprogram	Divých	makov	patril	 každý	 rok	k	najúspešnejšiemu	programu	 festivalu	 a	
tak	sme	sa	 tento	rok	rozhodli	pre	nový	koncept	a	 to	vytvoriť	pre	Galaprogram	Divých	
makov	 samostatné	 pódium	 priamo	 v	 centre	 Bratislavy.	 Galaprogram	 prezentuje	
bohatstvo	a	krásu	rómskej	kultúry	a	umenia	a	dáva	príležitosť	majoritnej	spoločnosti	na		
jej	 lepšie	 spoznanie.	 Okrem	 hudobno-tanečného	 programu	 ponúka	 návštevníkom	 aj	
dramatické	 umenie.	 Galaprogram	 je	 nástrojom	 podpory	 sociálnej	 inklúzie	
marginalizovaných	rómskych	komunít	a	boj	s	chudobou	prostredníctvom	krásy	rómskej		
kultúry.	
	
Link	na	zostrih	Galaprogramu	Divé	maky	2021:		
https://www.youtube.com/watch?v=pKOXFx8RXY4	
	
	
	

	

	
Rôzne	aktivity	v	roku	2021	
	
V	roku	 2021	 sa	 nám	 podarilo	 zrealizovať	 aj	 mnohé	 aktivity	mimo	 projektov,	 resp.	 sa	
zapojiť	do	nových	projektov:	
	



 

 

• Divé	maky	 sú	 ONLINE	 -	 vďaka	 viacerým	 darcom	 sa	 nám	 podarilo	 zabezpečiť	
potrebný	hardware	a	software	na	online	vzdelávanie	pre	našich	štipendistov	

• Absolventi	 Divých	 makov	 –	 v	rámci	 prezentácie	 výsledkov	 našej	 práce	 sme	
vytvorili	novú	rubriku	venovanú	úspešným	príbehom	našich	absolventov	

• Koučing	 Divých	 makov	 –	 v	roku	 2021	 sme	 spustili	 novú	 formu	 podpory	 pre	
štipendistov	od	18	rokov	a	to	individuálny	koučing	

• zbierky	na	portáloch	–	Dobrakrajina,	Ľudiaľudom,	Kamosizwebu	
• účasť	na	zasadnutiach	Výboru	pre	deti	a	mládež	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.	Finančná	správa	za	rok	2021	

	

Finančná správa za rok 2021      v celých číslach v EUR 

        

 

   Výnosy 
Výnosy 

bud. obd. 

Výnosy SPOLU           182 766 0 

Prijaté príspevky - Štipendijný program -  Príjem 2021   116 781    

                
Príspevky od individuálnych darcov  -  Príjem 2021    54 534   

                
Príspevky od nadácií -     Príjem 2021    0      

                
Príspevky z podielu zaplatenej dane       10 251   

                
Príspevky z Verejnej zbierky -   Príjem 2021    0    

                

Služby   Príjem 
2021 

  1 200  

        

Dotácie           0   

Služby Refakturácia Nákladov         0   
Úroky           0   
        

Náklady SPOLU           136 717   

Deti  - štipendijný program         88 214   

Kancelársky materiál        7 974   

Nájomné a služby           14 803   

Telekomunikačné a poštové náklady      904   

Aktivity a projekty           9 406   

Admin. a hospodárska správa         15 413   

Bankové poplatky           3   

        

Zostatok bankového účtu           120 181   

Štipendijný program           67 971   

Aktivity a podujatia           52 000   

Verejná zbierka           210   

	

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.	PARTNERI	OBČIANSKEHO	ZDRUŽENIA	DIVÉ	MAKY	v	roku	2021	
	

 

	
	

 
 
 
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. 

 
 
 

 


