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Milí darcovia, priatelia a fanúšikovia Divých makov
Rok 2016 bol naozaj intenzívny, okrem štandardne realizovaných projektov ako štipendijný
program, Letná akadémia a festival Cigánsky bašavel sme na podnet našich starších
štipendistov spustili úplne nový pilotný projekt s názvom Líderstvom k tolerancii – mladí
rómski lídri. Projekt je zameraný na tréning líderských zručností našich štipendistov starších
ako 16 rokov aby mohli ďalej pomáhať ďalším rómskych deťom v svojich komunitách formou
aktivizačných a advokačných aktivít. Je to úžasné že sami mladí našli v sebe motiváciu
a chuť pomáhať tým ktorí nemali také šťastie že získali podporu napríklad z programu Divé
maky. Celý rok 2016 naši mladí intenzívne pracovali a koncom roka už absolvovali prvú
prácu s deťmi zo ZŠ Spišský Štvrtok. A výsledok bol naozaj úžasný! 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.

Barbora Kohútiková,
Správkyňa
Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY o.z. v roku 2016
Štipendijný program Divé maky
V roku 2016 sme v štipendijnom programe zapojili 39 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podielal 4 členný programový tím a 12 regionálnych mentorov.
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 mentori
 výber detí robíme na základe prihlášok a talentových skúšok a každý rok do
programu pribudne pár nových detí
 zapojenie každého dieťaťa na konci každého školského roka prehodnocuje
programový tím podľa jeho dosiahnutých výsledkov
Náplň práce regionálnych mentorov
 motivácia detí k štúdiu, rozvoju talentu a celkovej osobnosti prostredníctvom
pravidelných osobných stretnutí, telefonickému alebo inému kontaktu
 pravidelný kontakt a reporting Divým makom o zverených deťoch v príslušnom
kraji a v ich rodinnom prostredí
 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 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. Vladislava Dolníková - predsedníčka správnej rady
Mgr. Barbora Kohútiková – správkyňa a členka správnej rady
Mgr. Martin Krajčí – člen správnej rady

Programový tím Divé maky
Ing. Daniela Jakalová – manažérka štipendijného programu
Ing. Mária Potočárová – Rybaričová – senior manažérka
Bc.Zuzana Kozmová - junior manažérka

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2016
Pilotný projekt „Líderstvom k tolerancii“ – mladí rómski lídri
Pilotný projekt na rozvoj líderských zručností mladých Rómov s názvom Líderstvom
k tolerancii, sme spustili na začiatku roka 2016 vďaka podpore z MŠSR . V priebehu
celého roku 2016 absolvovali mladí lídri 5 špecializovaných víkendových tréningov kde sa
učili líderským, komunikačným, advokačným a aktivizačným zručnostiam a zručnostiam
potrebných pri práci s deťmi a mládežou. Tréningy viedla odborníčka na prácu s mládežou
Janette Motlová.
Aktivizačné aktivity na Základných školách
V decembri 2016 mladí lídri absolvovali prvú prácu s deťmi a mládežou na ZŠ v Spišskom
Štvrtku ktorá sa stretla s obrovským úspechom. S deťmi a mládežou zo segregovaných
lokalít Slovenska je potrebné pracovať prostredníctvom im blízkym vzorom - mládežou
ktorá pochádza z podobných prostredí ako oni a ktorí prostredníctvom správnej podpory a
prácou na sebe dosiahli viditeľný úspech.
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. Tieto nástroje
sa už v pilotnom projekte osvedčili ako efektívne a v aktivitách na Základných školách
chceme pokračovať v priebehu celého roku 2017. 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.
Advokačné aktivity začali v auguste 2016, kedy vytrénovaní mladí lídri 18+ začali pod
supervíziou mentorov advokovať potreby a záujmy rómskych detí a mládeže na
Slovensku. V auguste 2016 sa dvaja mladí rómski lídri vo veku medzi 19 a 21 rokov
(Nikola Mitrášová a Miroslav Balog) zúčastnili známej televíznej relácie „Pod lampou„ so
Štefanom Hríbom, kde rozprávali o problémoch ktorým musia Rómovia čeliť na dennej
báze a takisto o novej generácii mladých a vzdelaných Rómov, ktorí chcú mať rovnaké

šance na úspech v spoločnosti ako ostatná nerómska majorita. Celú reláciu si môžete
pozrieť tu: https://www.tyzden.sk/podlampou/34148/pod-lampou-my-vasi-romovia/
V septembri 2016 mladí lídri začali prezentovať potreby mladej generácie rómskej
komunity smerom k autoritám tvoriacim opatrenia a stratégie zamerané na rómsku a
znevýhodnenú mládež. Prvé stretnutie prebehlo s Petrom Krajňákom – štátnym
tajomníkom Ministerstva školstva, kde mladí lídri odprezentovali hlavné prekážky vo
vzdelávacom systéme, ktorým musia Rómovia čeliť a taktiež navrhli rôzne opatrenia,
ktoré by mohli problémom v budúcnosti predísť. V roku 2017 ich čaká stretnutie so
Splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, zástupcami MPSVR SR
a ďalšími „dôležitými dospelými“ ktorí majú na starosti rómsku problematiku.
Aktivizačné aktivity začali v decembri 2016, kedy mladí lídri v spolupráci s mentormi a
partnerskou organizáciou Teach for Slovakia začali pracovať s deťmi zo základných škôl v
znevýhodnených oblastiach. Rómske deti často na školách čelia diskriminácii a necítia sa
rovnocenní a dostatočne dobrí na to, aby v živote uspeli, preto že sú Rómovia a to sa
odzrkadluje aj na ich školských výsledkoch. Mladí lídri im ale ukazujú, že aj oni môžu
uspieť pokiaľ si budú veriť a tiež ich motivujú k práci na svojom rozvoji.

Letná akadémia
Kde: IVS Bratislava
Kedy: august 2016
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. Už dva roky v spolupráci s úžasnou školiteľkou Janette Motlovou
a jej spolupracovníčkou Andy Haršányovou sme už druhý krát spravili workshop
zameraný na osobnostný rozvoj detí a mládeže. Deti sa takto bližšie spoznali 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! 
Samozrejme Letná akadémia bola aj o príprave programu na festival Cigánsky Bašavel
tentokrát na úžasnom mieste na lúke hradu Devín. Na príprave festivalu spolupracujeme
už roky so skúsenými lektormi a umelcami ako huslistka a zbormajsterka Barbora
Botošová, bratia Šivákovci mladá 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 Bašavel na hrade Devín
Kde: Hrad Devín, Bratislava
Kedy: 20.8.2016
Hrad Devín v Bratislave sa roztancoval v znamení ôsmeho ročníka Festivalu rómskej
kultúry Cigánsky bašavel. Hlavný program podujatia už tradične patril deťom z
organizácie Divé maky, ktorej poputoval aj výťažok zo vstupného. Okrem rozmanitých
slovenských kapiel a zoskupení bol pre návštevníkov pripravený aj program zahraničných
hostí. Spomedzi slovenských umelcov sa predstavili napríklad rómska súrodenecká kapela
Gipsy Nicol či tanečná skupina Jagalo Jilo. Večerný program otvoril galaprogram detí
z Divých makov a hostí. Festival uzavrelo Letné kino premietaním rómskych filmov.
"Hlavným lákadlom bola maďarská kapela Parno Graszt. Je to viacgeneračná kapela, ktorú
tvorí deväť umelcov. Ich predstavenie bolo veľmi živelné a roztancovali malých aj
veľkých.
Novinkou tohto ročníka festivalu bolo druhé pódium, ktorého program bol v réžii detí
z Divých makov. Okrem hudobného programu sme pripravili pre návstevníkov množstvo
workshopov a tvorivých dielní. Návštevníkov čaká napríklad kurz rómskeho jazyka, deti
sa zas mohli tešiť na maľovanie na tvár či cirkusantské dielne. Záštitu nad festivalom
prevzal prezident SR Andrej Kiska.

3.FINANČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY za 2016
Finančná správa za rok
2016

v celých číslach v EUR

Výnosy
Výnosy SPOLU
Prijaté príspevky - Štipendijný program -

Príspevky od individuálnych darcov -

Príspevky od nadácií -

168 656
Príjem 2015 - Čerpanie 2016
Príjem 2016 - Čerpanie 2016

18 399
20 988

Príjem 2016 - Čerpanie 2017

0

Príjem 2015 - Čerpanie 2016
Príjem 2016 - Čerpanie 2016

2 544
6 802

Príjem 2016 - Čerpanie 2017

0

Príjem 2016 - Čerpanie 2016

21 250

Výnosy bud.
obd.
48 153

27 772

16 514

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z Verejnej zbierky -

16 389
Príjem 2015 - Čerpané 2016
Príjem 2016 - Čerpanie 2016

79
6 756

Príjem 2016 - Čerpanie 2017
Dotácie
Služby Refakturácia Nákladov
Úroky

Náklady SPOLU
Deti - štipendijný program
Kancelársky materiál
Nájomné a služby
Telekomunikačné a poštové náklady
Aktivity a projekty

3 866
75 000
449
2

168 656
39 387
15
625
505
116 521

Admin. a hospodárska správa
Bankové poplatky

11 045
557

Zostatok bankového účtu

48 393
28 012
16 514
3 866

Štipendijný program
Aktivity a podujatia
Verejná zbierka

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2016
Nadačný fond Slovak Telecom, MŠ SR - IUVENTA, Ernst and Young, MK SR, Philip
Morris

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.

