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Milí darcovia, priatelia a fanúšikovia Divých makov
Rok 2019 bol naozaj intenzívny, okrem štandardne realizovaných projektov ako štipendijný
program, Letná akadémia a festival Cigánsky bašavel, ktorý slávil už svoje 10te výročie sme
pokračovali v projekte s názvom Young Roma Leaders - mladí rómski lídri, v rámci ktorého sa
naši lídri školili na laických poradcov pre rómske deti z náhradných rodín a pre ich rodičov. Naši
mladí lídri (štipendisti Divých makov nad 15 rokov) absolvovali niekoľko tréningov laických
poradcov už v roku 2018, absolvovali skúšky a v roku 2019 začali nadväzovať spoluprácu
s deťmi z náhradných rodín. Tento projekt sa realizoval partnersky s neziskovou organizáciou
Eduma – Od emócii k poznaniu. V rámci projektu „Storytellingom k tolerancii“ sa naše deti
a mladí z Divých makov naučili, ako najlepšie vyrozprávať svoj vlastný životný príbeh a bol
inšpiráciou a nástrojom na lámanie spoločenských predsudkov. V rámci roka 2019 sa začali aj
významné projekty – Mentoring a tútoring pre rómskych žiakov a Inštitucionálny rozvoj o.z.
Divé maky. V roku 2019 sme zároveň prijali 6 nových detí do programu a úspešne sme takmer
všetkým našli plnú podporu od darcov a 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.
Barbora Mistríková,
Správkyňa, Divé maky o.z.

1. DIVÉ MAKY o.z. v roku 2019
Štipendijný program Divé maky
V roku 2019 sme v štipendijnom programe zapojili 36 detí z celého Slovenska. Na
programe sa podielal 4 členný programový tím a 20 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. Barbora Mistríková – správkyňa a členka správnej rady
Ing. Mária Potočárová Rybaročová –členka správnej rady

Mgr. Silvia Kušnírová - členka správnej rady
Programový tím Divé maky
Mgr. Barbora Mistríková – správkyňa
Mrg. Katarína Rabatinová – manažérka štipendijného programu
Ing. Mária Potočárová Rybaričová –senior manažérka
Mgr. Zuzana Rodáková - junior manažérka

2. Projekty, kampane a vystúpenia Divých makov v roku 2019
Projekt
„Young Roma Leaders“ – mladí rómski lídri a projekt
„Storytellingom k tolerancií“
Mladí rómski lídri sa v roku 2018 školili na laických poradcov pre rómske deti
z náhradných rodín. V roku 2019 začali aktívnu prácu v tejto oblasti. Každý laický
poradca bol spárovaný s rodinou s ktorou sa spoznali už na školeniach. Pre rómske deti
v náhradných rodinách sa mladí rómski lídri nielen motivujúce a inšpiratívne vzory ale
aj blízki ľudia na ktorých sa môžu kedykoľvek obrátiť so svojimi problémami. 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. V rámci projektu „Storytellingom k tolerancii“ sa naše deti
a mladí z Divých makov naučili, ako najlepšie vyrozprávať svoj vlastný životný príbeh a
bol inšpiráciou a nástrojom na lámanie spoločenských predsudkov. V rámci advokácie
pôsobíme stále vo Výbore pre deti a mládež, ako člen zastupujúci deti a mládež so
znevýhodnením.

Projekt „Mentoring a tútoring pre 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 30 študentov
z programu Divé maky a postupne ich bude zapojených 40. 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 10 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
mentoringovy program aby boli vysledky prace s deťmi a mladezou co najlepsie ale
neustale sa potykaju s problemami financnej udrzateľnosti ako aj problemami
personalnymi a strategickymi. Projekt ma pomocť Divym makom k profesionalizacii a
tym padom lepsej udrzateľnosti prostredn ctvom zlepsenia zrucnost celeho t mu
(projektovy t m, mentori), posilnenia kompetenci , zavadzania zmien na zvysenie kvality

manažmentu organizácie, zlepšenie plánovania, implementácia modernych strategi ,
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.

Kampaň „Prijateľní“

Kampaň Prijateľní.sk je zameraná na búranie predsudkov voči Rómom na trhu práce
a Divé maky ju spustili vo februári 2019. Kampaň odštartovalo video, ktoré verejnosť
pozýva na ,,vybieľovaciu stránku“. Ide o fiktívny produkt na úpravu životopisu do
podoby prijateľnej do zamestnania. Stránka ,,vybieli“ fotografiu v prípade, ak je príliš
tmavá, a zmení bydlisko či meno, ak evokuje rómsky pôvod, a zvýši tak šance na
pozvanie na pracovný pohovor. Za na prvý pohľad kontroverznou a neprijateľnou
vybieľovacou stránkou je v skutočnosti vysvetľujúca kampaň, ktorou Divé maky
otvárajú dôležitú celospoločenskú tému. Na stránke www.prijatelni.sk sa návštevník
dozvie o diskriminácii a predsudkoch, ktoré znižujú možnosti zamestnanosti Rómov..
Kampaň dosiahla veľký úspech, okrem viac ako 130 firiem sa do nej zapojila aj
prezidentská kancelária SRô. Kampaň v roku 2019 vyhrala viacero ocenení ako
napríklad prestížne ocenenie Zlatý klinec 2019 a 1. miesto v kategórii Mediálna kampaň
na SDGs Awards v rámci CSR Summitu. Kampaň vznikla v spolupráci s reklamnou
agentúrou RecpectAPP a SKPR vďaka finančnej podpore AMPROP, KOSIT, TESCO, Pixel
Federation a Slovak Telekom. Viac informácií nájdete na www.prijateľní.sk

Rôzne aktivity v roku 2019
V roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať aj mnohé aktivity mimo projektov, resp. za
pojiť sa do nových projektov:
 5 dňový výtvarný workshop s rómskou umelkyňou Bari Laklori pre výtvarné
talenty z Divých makov
 aukcia obrazov detí z Divých makov vytvorených na workshope
 Giving Tuesday
 8dňové školenie „Young outdoor leadership academy“ pre naše koordinátorky
v Nórsku
 Školenia „Lektor neformálneho vzdelávania“ „Koučing ako špecifická metóda
sprevádzania mladých“ pre naše koordinátorky
 2 tréningy a teambuilding pre všetkých mentorov
 zbierky na portáloch – Dobrakrajina, Ľudiaľudom, Globalgiving, Kamosizwebu
 stretnutia v rámci platfotmy – Mosty z generačnej chudoby
 účasť na zasadnutiach Výboru pre deti a mládež

Letná akadémia
Kde: IVS Bratislava
Kedy: august 2019
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! 
Samozrejme Letná akadémia bola aj o príprave programu na festival Cigánsky Bašavel
tento krát na Hrade Devín 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, ktorý bol tento rok
výnimočný keďže išlo o 10ty ročník a program festivalu bol naozaj veľmi pestrý.
Vystúpilo plno zahraničných aj slovenských umelcov a s deťmi vystúpili aj viacerí
poprední slovenskí nerómski umelci aby prezentovali myšlienku spájania a tolerancie.

Festival Cigánsky bašavel 2019
Kde: Hrad Devín, Bratislava
Kedy: august 2019
24.8.2019 sme realizovali medzinárodný festival rómskeho umenia a kultúry Cigánsky
bašavel 2019 v krásnych priestoroch Hradu Devín v Bratislave. Festival mal veľký
úspech a navštívilo ho viac ako 2500 návštevníkov. Program prebiehal od 14:00
do 22:00 na dvoch pódiach. Predstavili sa domáci aj zahraniční umelci, kapely, speváci a
tanečníci. Na festivale vystúpili kapely - Pokošovci, Mamuko Berci, Roamno Jilo,
EtnoRom, Besh O Drom, Mário Bihári Bachtale Apsa, sóloví rómski umelci.
Diváci mali možnosť zažiť kurz rómskych tancov, kurz rómskej kuchyne, kurz rómskeho
jazyka, divadelné predstavenie s deťmi z Divých makov, literárne šantenie s Braňom
Jobusom a mnoho iného. V rámci sprievodných aktivít mali návštevníci možnosť
vyskúšať si virtuálnu realitu na tému - "v koži Róma", vypočuť si príbehy detí z Divých
makov v rámci živej knižnice, vyrobiť si lapače snov, čelenky, kvety a mnoho iného,
odfotiť sa v rómskych krojoch či strieľať z luku. Celým festival sprevádzali
moderátori Marcel Forgáč a Peter "Šarkan" Novák. Nad festivalom prebral záštitu
primátor mesta Bratislavy pán Matúš Vallo. Režisérom bol známy choreograf a režisér
Ladislav Cmorej. Vyvrcholením festivalu bol Galaprogram detí z Divých makov a ich
hostí pod vedením skvelej huslistky a primášky Barbory Botošovej a jej tímu
hudobníkov. Spoločne s deťmi vystúpili aj známy nerómski umelci ktorí chceli podporiť
myšlienku spájania Rómov a nerómov - Dorota Nvotová, Lasky z Pary, Jana Gavačová,
Kamil Mikulčík a raper Lyrik. Deti pripravovali dvojhodinový galaprogram Divých
makov na týždňovej Letnej akadémii pod vedením skvelých umelcov. Vďaka
rôznorodým aktivitám na festivale, festival naplnil v plnej miere očakávania. Bohatý
hlavný aj sprievodný program, známe tváre a mnoho aktivít zameraných na lámanie
spoločenských predsudkov.

Úspechy našich „máčikov“
Každý rok sa tešíme z úspechov našich máčikov a najmä z tých štúdijných. Či je to
úspešné prijatie na strednú či vysokú školu, zlepšenie prospech, alebo ukončenie štúdia.
V roku 2019 sa naši štipendisti a štipendistky umiestnili na prvých priečkach umeleckých
a vedomostných súťaží na Slovensku i v zahraničí. Okrem súťaží absolvovali tiež koncerty
a rôzne vystúpenia, jedna zo štipendistiek sa stala hlavnou hviezdou celovečerného filmu
s názvom Loli Paradička, jeden z našich najmladších máčikov účinkuje v baletných
predstaveniach SND v Bratislave. Viacerí úspešne zmaturovali a boli prijatí na vysoké
školy. Jedna štipendistka dokonca nastúpila na vysokoškolské štúdium do Anglicka, druhá
absolvovala vzdelávací pobyt v Španielsku.

3.
Finančná správa za rok 2019

v celých číslach v EUR

Výnosy
Výnosy SPOLU
Prijaté príspevky - Štipendijný program -

Príspevky od individuálnych darcov -

Príspevky od nadácií -

247 601
Príjem 2019 - Čerpanie
2019
Príjem 2018 - Čerpanie
2019
Príjem 2017 - Čerpanie
2019
Príjem 2019 - Čerpanie
2019
Príjem 2018 - Čerpanie
2019
Príjem 2017 - Čerpanie
2017
Príjem 2019 - Čerpanie
2019

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z Verejnej zbierky -

Dotácie
Služby Refakturácia Nákladov
Úroky

20 375

134 907
6 479

Príjem 2019 - Čerpané
2019
Príjem 2018 - Čerpanie
2019
Príjem 2017 - Čerpanie
2019

92

0
12 000
0
0

183 217

Deti - štipendijný program
Kancelársky materiál
Nájomné a služby
Telekomunikačné a poštové náklady

103 254
1 185
18 046
12 000

Aktivity a projekty
Admin. a hospodárska správa
Bankové poplatky

19749
28983
1

Zostatok bankového účtu

78 859
54 040
20 610
4 209

Verejná zbierka

0

73 748

Náklady SPOLU

Štipendijný program
Aktivity a podujatia

Výnosy
bud. obd.

4. PARTNERI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA DIVÉ MAKY v roku 2019

„Projekt ‘Inštitucionálny rozvoj o.z. D ivé m aky’ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného m echanizm u EH P 2 014-202 1.
Správcom program u je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej
spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Iuventa,
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Bratislavský samosprávny kraj, Philip
Morris Slovakia, Nadačný fond Tesco, nadačný fond Drogerie Markt, Nadácia EPH, SK PR
strategies, Miracle, s.r.o, Respect AP

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.

