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Príhovor 
 

A je to tu, zachvíľu oslavujeme už 7 narodeniny. Hovorí sa, že preklenutie 7 roka je 
pre každú organizáciu alebo firmu znamením, že vydrží dlhodobo. Rok 2009 bol dosť náročný, 
ekonomická kríza spôsobila problémy v ziskovom sektore, čo samozrejme výrazne poznačilo 
neziskový sektor a napriek tomu že sme tento rok prežili, tiež sme ju pocítili.  
V roku 2009 sme vďaka grantu z EHP a NFM rozbehli nový veľký projekt s názvom Divé maky, 
šanca pre rómske talenty z celého Slovenska. Ide o zhmotnenie už dávnej myšlienky ponúknuť 
systém Divých makov talentovaným deťom priamo v prostredí rómskych osád. Tento pilotný projekt 
sme spustili v najväčšej rómskej osade na Slovensku v obci Jarovnice.  
Keď sa narodíte v rómskej osade, nie ste vôbec odsúdení na úspech... Málokto má toľko sily, šťastia a 
kontaktov aby sa stal úspešným aj napriek prostrediu v ktorom vyrastá. Majú deti z rómskych osád 
vôbec šancu uspieť v živote? Ja si myslím že majú ale len za podmienky, že im niekto intenzívne 
pomáha a posúva ich správnym smerom. Dúfam že tento pilotný projekt dokáže, že každá snaha 
zmeniť život Rómom z osád k lepšiemu sa vyplatí. Zmena však musí nastať najprv v nás, majorite. 
Bez našej pomoci a podpory to tí najchudobnejší jednoducho nemajú šancu zvládnuť. Verím že 
projekt Divé maky, šanca pre rómske talenty z celého Slovenska bude úspešný a naša organizácia 
bude pôsobiť v Jarovniciach dlhodobo. Držím palce všetkým zapojeným deťom a ich rodinám aby bol 
rok 2010 aj vďaka nášmu projektu lepší ako tie predošlé.  

 
 
 
 
  Barbora Kohútiková 
Správkyňa PRO DONUM 
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O PRO DONUM, spoločnosti pre rozvoj filantropie. 
 

• PRO DONUM, o.z. vzniklo v roku 2003 ako organizácia poskytujúca služby v oblasti 
firemnej filantropie 

• Poslaním organizácie je rozvíjanie filantropie a spoločensky zodpovedného správania sa 
firiem, občanov a verejných inštitúcií 

• Prioritou je spájať ziskový a neziskový sektor a napomáhať rozvoju medzisektorových 
partnerstiev 

 
ČO ROBÍME? 

• Asistujeme spoločnostiam pri budovaní vlastných stratégií podnikovej filantropie 
• Vytvárame projekty na kľúč a zabezpečujeme ich komplexný servis  
• Presadzujeme moderné formy darcovstva, ktoré reflektujú potreby občianskej spoločnosti a 

zároveň podporujú stratégiu firmy 
• Poskytujeme poradenstvo, konzultácie, monitorovacie a evaluačné služby 
• Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi v oblasti médií a s odbornou verejnosťou v 

spoločensko-vedných oblastiach 
• Realizujeme vlastné projekty 

 
 

 
Správna rada PRO DONUM 

 
Mgr. Vladislava Dolníková -  predsedníčka správnej rady 
e-mail: vdolnikova@prodonum.sk 
 
Mgr. Martin Krajčí – člen správnej rady 
e-mail: krajci@advocat.sk 
 
Ing. Zuzana Kaliňáková – členka správnej rady 
 
Mgr. Barbora Kohútiková -  správkyňa  
e-mail: bkohutikova@prodonum.sk 
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Prehľad projektov, na ktorých PRO DONUM participovalo od 

svojho vzniku. 
 
 
 

• projekt „Rómovia pre spoločnosť“ (ACEC) zameraný na zmenu postoja Rómov pri riešení 
ich vlastnej situácie.- tréningový program  pre rómskych osvetových pracovníkov a rozvíjanie 
komunitného života 
 

•  projekt „Živá Voda“ (ORIN PANACEA) – poskytovanie know-how pri  tvorbe a realizácii 
projektu a zabezpečovanie jeho koordinácie.  
 

• „Krízové centrum“ (OZ Brána do života) – poskytovanie technickej asistencie v rokoch 
2003-2004 pri finančnej stratégii a fudraisingu, riadení organizácie a PR. 
 

• Olympiáda ľudských práv  (OZ OLYMP) – partner a spoluorganizátor krajských kôl 
a celoštátneho finále OĽP 

 
• Nebojte sa Eura (VÚB banka) – zabezpečenie servisných, organizačných a administratívnych 

prác  
 
 
 

Prehľad vlastných projektov PRO DONUM.  
 
 
 

• Divé maky – (september 2005-september 2008) - štipendijno-vzdelávací program určený pre 
talentované rómske deti zo sociálne slabých rodín. Vznikol v septembri 2005 ako projekt o.z. 
PRO DONUM. V septembri 2008 bol pretransformovaný na občianske združenie.  

 
• Sociálny podnik – cesta k úspechu (jún 2006 - február 2008) - projekt si kládol za cieľ 

skúmať a monitorovať rozdielne príležitosti a špecifické obmedzenia žien a osôb s rodinnými 
povinnosťami na trhu práce. Zameriaval sa na oblasť výskumu a riešenia vzťahu zamestnania a 
rodinných povinností v Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji.  
 

• Divé maky, šanca pre rómske talenty z celého Slovenska 
Projekt vznikol na základe predchádzajúcich skúsenosti z práce s rómskymi deťmi a ich 
rodičmi v rámci programu Divé maky a PRO DONUM ho spustilo v júli 2009. V rámci 
implementácie programu Divé maky sme si overili, že dlhodobá a systematická práca je 
jednou z najefektívnejších ciest ako zvýšiť životnú i vzdelanostnú úroveň sociálne 
znevýhodnených a margninalizovaných Rómov. V tomto projekte sa budeme od januára 2010 
intenzívne venovať 100 vybraným talentovaným deťom z rómskej osady v Jarovniciach. Po 
roku práce a odborného vedenia v oblastiach, v ktorých prejavia tieto deti nadanie a záujem o 
zdokonalenie sa, bude mať 20–30 z nich možnosť zapojiť sa do invidividuálneho darcovského 
programu Divé maky a získať štipendijum na rozvoj svojho talentu a vzdelania.  V rámci 
projektu chystáme aktivity aj pre rodičov zapojených detí a celú Jarovnickú komunitu. V 
teréne bude počas celého roku 2010 pracovať lokálny tím zložený z lokálneho koordinátora, 5 
lokálnych tútorov a 5 pedagógov a umelcov. Projekt bude realizovaný 21 mesiacov.  
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Hlavné projekty PRO DONUM v roku 2009 
 

Divé maky, šanca pre rómske talenty z celého Slovenska 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Začiatok projektu:               30. júl 2009 
Plánovaný koniec projektu:                         29. apríl 2011 
Zachytené obdobie projektu:                        30.7 2009 – 31.12.2009 

 
Projekt Divé maky - šanca pre rómske talenty z celého Slovenska je rozšírením systému Divých 
makov do najväčšej rómskej osady na Slovensku v obci Jarovnice. Projekt poskytne 100 deťom vo 
veku od 8-15 rokov celoročnú podporu pri rozvoji ich talentu, ako aj potrebné školské, výtvarné, 
športové či hudobné pomôcky. Okrem rozvoja talentu pracovníci projektu zabezpečia podporu detí pri 
plnení ich školských povinností. Zapojené deti majú možnosť zúčastniť sa ďalších zaujímavých 
podujatí, napr. tvorivých workshopov a iných aktivít zameraných na rozvoj talentu spolu  s deťmi 
z programu Divé maky a so známymi hudobníkmi a umelcami. Deti, ktoré úspešne absolvujú celý 
pilotný rok, budú mať šancu zapojiť sa do programu Divé maky a získať vlastného darcu, ktorý im 
bude financovať ďalšie štúdium, súťaže, sústredenia, pomôcky. 
 
Financovanie projektu: financovanie je zabezpečené zo zdrojov finančného mechanizmu EHP,  
Nórskeho finančného mechanizmu v rozsahu 90 % celkových oprávnených nákladov (v pomere 
45:45) a cofinancovaním zo štátneho rozpočtu SR   v rozsahu 10 % z celkových oprávnených 
nákladov. 
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Aktivity projektu: 
Aktivita č. 1: Implementácia programu v Jarovniciach 
Aktivita č. 2: Letná akadémia 
Aktivita č. 3: Príprava Príručky tútora Divých makov a vyškolenie tímu z Jarovniciach 
Aktivita č. 4: Administrácia a publicita 
 
Aktivita č. 1: Implementácia programu v Jarovniciach 
V rámci tejto aktivity, projektový tím zrealizoval niekoľko výjazdových návštev v obci Jarovnice, kde 
sa stretol so zainteresovanými inštitúciami a osobami. V rámci týchto výjazdov boli zainteresovaným 
detailne prezentované projektové zámery a plánované aktivity ako aj ponúknutá spolupráca na ich 
realizácii. Detailne boli prediskutované možnosti participácie zainteresovaných na tomto projekte, 
možné priame aj nepriame benefity pre nich, kvantitatívne ukazovatele a časový rámec. 
V rámci tejto aktivity sa celý realizačný tím orientoval na prípravu nevyhnutného personálneho, 
priestorového a materiálno-technického zázemia pre realizáciu plánovaných aktivít priamo v obci 
Jarovnice. V prvom rade sa zamerali na nájdenie vhodných priestorov a dohodnutie podmienok ich 
užívania pre plánované aktivity. Ako najvhodnejší variant sa ukázalo realizácia plánovaných aktivít 
v priestoroch, ktoré sú pre detí z rómskej komunity v Jarovniciach dostatočne známe a sú buď priamo 
v komunite alebo v jeho blízkom okolí – priestory pastoračného centra a priestory špeciálnej základnej 
školy.  
V kontexte prezentácie celého projektu je pravdepodobne najvýznamnejším dátumom 19. október 
2009, kedy projektový tím v kultúrnom dome v obci Jarovnice prezentoval celý projektový zámer 
a jednotlivé kroky miestnej komunite. Na tejto verejnej prezentácii sa zúčastnilo viac ako 80 ľudí – 
hlavne deti a mládež, ktorá ma tvoriť hlavnú cieľovú skupinu nasledujúcich aktivít v tejto komunite. 
Počas prezentácie, ktorá sa niesla v duchu živej diskusie bol premietnutý aj film z koncertu Divých 
Makov. 
V sledovanom období pokračovala aj príprava materiálno-technického, priestorového a personálneho 
obsadenia jednotlivých plánovaných aktivít v obci Jarovnice. Pokračovalo sa v hľadaní a výbere 
vhodných lektorov pracujúcich s vybranými deťmi priamo v Komunite podľa jednotlivých umelecko-
športových oblastí – spev, tanec, športové aktivity a výtvarná výchova. 
17. novembra 2009 projektový tím priamo v Obecnom úrade v Jarovniciach zorganizoval výberové 
konanie (talentové skúšky) pre všetky deti, ktoré prejavili záujem participovať na tomto projekte. 
Z približne 300 detí bolo vybraných do užšieho výberu približne 150 najvhodnejších kandidátov, 
ktorých následne posudzovala výberová komisia. 100 najtalentovanejších a najmotivovanejších 
dostalo možnosť zapojiť sa do projektových aktivít. Táto doposiaľ najrozsiahlejšia aktivita priamo 
v komunite priniesla množstvo nových poznatkov o tejto komunite.  
Výberové konanie sa realizovalo v piatich kategóriách – spev, tanec, výtvarné umenie, hra na 
hudobný nástroj a šport. Spev hodnotila známa rómska speváčka Ida Kelarova spolu s Desideriusom 
„Dežom“ Duždom. Tanečnú kategóriu viedli tanečníci David Šimer a Soňa Hrončoková. Výtvarné 
talenty mal na starosti výtvarník Erik Binder a oblasť športu pedagóg telovýchovy Ľubomír Blaško.  
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V rámci prípravnej fázy projektu, sa realizačný tím hneď od samotného začiatku projektu intenzívne 
pustil do prípravy Aktivity č. 2 – Letnej akadémie.  

 
Aktivita č. 2 – Letná akadémia. 
Aj napriek krátkosti času sa realizačnému tímu podarilo zrealizovať plánovanú aktivitu v pôvodnom 
termíne a v plánovanom rozsahu. Letná akadémia sa uskutočnila v čase 8-15.8 2009 v Modre-
Harmónii a zúčastnilo sa jej 60 detí. Letná akadémia je tradičným letným táborom, počas ktorého  deti 
z Divých makov intenzívne pracovali na rozvíjaní svojho talentu pod vedením profesionálnych 
umelcov. Na Letnej akadémii spolupracovali napr. Ladislav Cmorej, Laďa Gážiová, Ivan Berky-
Dušík, Zita Orlická, Monika Rigová, Monika Kompániková, či Naďa Uherová.  
Vyvrcholením Letnej akadémie bol festival pod holým nebom, Rómsky bašavel, ktorý sa uskutočnil 
na hrade Červený Kameň a pritiahol viac ako 1000 návštevníkov. Hralo sa bábkové divadlo, varili sa 
rómske jedlá a zahanbiť sa nedali ani tradiční rómski remeselníci. Vystúpenia odštartovala slovenská 
kráľovná rómskych piesní Monika Rigová. Od 19.00 to roztočili deti z Divých makov na motívy 
muzikálu Cigáni idú do neba, v závere aj s Katarínou Hasprovou. V bašavelovaní pokračovali 
Cigánski diabli, tanečníci Robert a Gerhard Sendreiovci, Jaro Bekr a tanečná skupina SPIN vs 
PARTIA. Rómsku zábavu v závere naplno „vypeckovali“ Gipsy.cz. Program moderovala Petra 
Polnišová.  
O celej tejto aktivite boli spracované interné a externé mediálne  výstupy. Interné materiály sú 
kompletne dostupne na internetovej stránke www.divemaky.sk (ide o denník Letnej akadémie 
a časopis Letnej akadémie). 
 

 
 
 
 
Aktivita č. 3: Príprava Príručky tútora Divých makov a vyškolenie tímu z Jarovniciach 
V rámci tejto aktivity sme vydali Príručku Divých Makov, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie 
pre prácu tútora priamo v komunite a zároveň obsahuje aj všetky potrebné informácie pre rodičov 
zapojených detí. Celkovo bolo vytlačených a rozdistribuovaných 500 ks príručky.  
Samotná príručka je rozdelená do dvoch častí. Prvá obsahuje úvod do podstaty a pravidiel programu, 
popis cieľovej skupiny, popis činnosti tútorov, školiteľov a ich náplň práce, techniky práce s rodinami 
a deťmi, etické pravidla tútorov ich práva a povinnosť, základnú metodiku spracovania výkazov 
a monitorovacích správ, atď. Druhá je určená pre rodičov a deti a obsahuje informácie o projekte 
a jeho pravidlách.  
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V rámci tejto aktivity sa uskutočnilo aj školenie lokálneho tímu (tútorov a koordinátorov), zameraná 
na skvalitnenie jeho práce v teréne. Samotné školenie sme zrealizovali 11. decembra 2009 priamo 
v komunite obce Jarovnice (priestory Pastoračného centra). Zúčastnilo sa ho spolu 5 tútorov, 
koordinátor, 2 supervízori tútorov, zástupcovia občianskeho združenia PRO DONUM, expert na 
rómske osady Marek Harakaľ a Ľubica Fabišíková, riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradne 
v Sabinove. 
Zúčastnení boli detailne informovaní o cieľoch a zámeroch projektu a o úlohách jendotlivých členov 
tímu. Následne absolvovali prednáškový cyklus so zameraním na metodológiu, spoluprácu so 
zainteresovanými inštitúciami, motiváciu detí a doterajšie skúsenosti tútorov.  
 
Aktivita č. 4: Administrácia a publicita projektu 
Počas celého obdobia realizácie projektu prebiehala jeho administrácia bez problémov. V rámci 
prípravnej fáze tím zodpovedný za realizáciu projektu zrealizoval sériu prípravných aktivít 
smerujúcich k vytvoreniu projektového tímu, ktorý bude realizovať jednotlivé plánované aktivity. 
Došlo k výberu spolupracovníkov projektu a dodávateľov služieb. V rámci týchto aktivít boli 
prostredníctvom prieskumu trhu alebo pracovných pohovorov vybratí títo spolupracovníci: 
 

1. Vladislava Dolníková – odborná supervízorka 
2. Marek Harakaľ – expert na rómske osady 
3. Rastislav Zubaj – lokálny koordinátor pre Jarovnice 
4. Roman Eštočák – supervízor lokálnych koordinátorov 
5. Ján Mihálik – lokálny tútor v Jarovniciach 
6. Rudolf Pohlodko – lokálny tútor v Jarovniciach 
7. Ján Zubaj – lokálny tútor v Jarovniciach 
8. Florián Giňa – lokálny tútor v Jarovniciach 
9. Lukáš Goroľ – lokálny tútor v Jarovniciach 
 

Zároveň boli pre projekt zabezpečení dodávatelia všetkých služieb nevyhnutných na realizáciu 
projektu. 
Od samotného začiatku sa celý realizačný tím pravidelne stretával na pracovných poradách 
(operatívne, minimálne však 2 krát týždenne) a to nie len v Bratislave za účasti manažmentu projektu 
ale aj priamo v teréne za účasti všetky pracovníkov a spolupracovníkov. Kvalitní spolupracovníci, 
dodávatelia a experti, ako aj jasne zadané úlohy a kompetencie sú základom úspešného fungovania 
projektu.  
Počas celého obdobia realizácie projektu bola v plnej miere dodržaná kvalita a forma publicity. Na 
úvod projektu bola spracovaná komunikačná stratégia publicity, ktorá bude maximálnej možnej miere 
objektívne a kvalitne a v dostatočnom rozsahu informovať o realizovanom projekte. Okrem toho sa 
snažíme o projekte čo najviac informovať prostredníctvom tlačových správ pravidelne zasielaných 
slovenským médiám. V auguste 2009 sme spustili v rámci projektu prvú významnú mediálnu kampaň 
na propagáciu festivalu Rómsky bašavel.  
Médiá a verejnosť informujeme o aktivitách projektu aj prostredníctvom projektového webu 
www.sanca-pre-talenty.prodonum.sk  
Publicitu projektu nám zabezpečuje profesionálna PR agentúra A&D z Košíc, ktorá nám zabezpečuje 
aj pravidelný monitoring médií.  
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Vízia do budúcnosti 

 
 
Víziou do budúcnosti  PRO DONUM je úspešná realizácia pilotného projektu Divé maky, šanca pre 
rómske talenty z celého Slovenska. Pilotná fáza projektu končí v apríli 2011 a my sa v priebehu jeho 
realizácie budeme sústrediť na zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti.  V Jarovniciach chceme 
pôsobiť dlhodobo a v prípade vysokej úspešnosti projektu budeme určite zvažovať jeho rozšírenie na 
ďalšie rómske osady na Slovensku.  
U nás v PRO DONUM veríme, že každá snaha pomôcť Rómom žijúcim v osadách sa oplatí, len treba 
mať dobre premyslenú metodológiu a cieľ. Budujeme systém ktorý môže výrazne pomôcť hlavne 
deťom a mládeži z osád prelomiť ten pomyselný začarovaný kruh a niečo naozaj dosiahnuť. Ak bude 
komunita na projekt dobre reagovať a začnú byť viditeľné prvé výrazné úspechy veríme, že nás 
neodradí ani problematické zháňanie finančných zdrojov ani neochota spolupracovať zo strany 
niektorých inštitúcií.   
 
 

Držte nám všetci palce!  
                                                                                                                    Tím PRO DONUM 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom spolupracovali, podporili a 
aj naďalej podporujú činnosť PRO DONUM a veríme, že nám zachovajú 

priazeň aj v nasledujúcich rokoch.
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Tabuľka príjmov a výdavkov za rok 2009 
 
 
 
 
 

Príjmy za rok 2009 Percentuálne vyčíslenie Suma v EUR 
Z darov a príspevkov 0.27% 580.89 

Grant z prostriedkov FM EHP, NFM a ŠR SR (Projekt Divé  
maky - šanca pre rómske talenty z celého Slovenska) 91.03% 197220 

Z poskytovania služieb 0.15% 319.23 
Ostatné príjmy 8.55% 18529.1 
Príjmy celkom 100.00% 216649.22 

	   	   	  

Výdavky za rok 2009 Percentuálne vyčíslenie Suma v EUR 
Výdaje v súvislosti s projektom: Divé  maky - šanca pre rómske 

talenty z celého Slovenska 79.95% 93880.16 

Dary poskytnuté pre deti ( Divé maky ) 0.42% 493.31 
Služby 15.57% 18283.22 

Opravy a udržiavanie 0.21% 241.87 
Cestovné 0.24% 281.39 

Reprezentačné 0.04% 43.05 
Materiál 0.27% 321.77 
Energie 0.10% 111.91 

Dane a poplatky 0.01% 7.5 
Ostatné 3.21% 3764.22 

Výdavky celkom 100.00% 117428.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


