Projekt Omama dáva deťom v chudobe novú šancu
Víziou projektu Omama je pomôcť každému dieťaťu v
generačnej chudobe stať sa úspešným človekom a získať
vzdelanie, prácu a dôstojný život. Chceme
transformovať širší ekosystém ranej starostlivosti a
otvoriť ho pre sociálne vylúčené komunity. Chceme
zmobilizovať interné zdroje týchto komunít tak, aby
priniesli pozitívnu zmenu.
Cieľmi projektu Omama na najbližšie 2 roky sú:





Maximalizovať kvalitu programu vytvorením
systému neustálych inovácií na základe
pozorovaní a dát o hodnote a dopade aktivít
projektu priamo z terénu. Zapojíme expertov na
ranú starostlivosť, ktorí zhodnotia dáta a pomôžu nám vyvíjať neustále zlepšenia programu, aby sme mohli
postaviť čo najlepší základ pre budúcnosť našich malých klientov.
Škálovať počet detí v programe na stovky až tisícky, podľa úspešnosti fundraisingu.
Vybudovať nadstavbu programu pre deti vo veku 4-6 rokov s cieľom prekonať bariéry zaškôlkovania a
vyvinúť neformálnu alternatívu pre tých, ktorí sa do formálneho predškolského vzdelávania nedostanú.

Kľúčové prvky projektu Omama


Pracujeme s najmenšími deťmi vo veku 0-3
roky, keď sa vytvárajú základy pre celý ich
budúci úspech v škola a neskoršom živote.
(Nový rozmer)
Spomedzi všetkých organizácií, ktoré pracujú s
Rómami, Cesta von je jediná, ktorá momentálne
pracuje s touto vekovou skupinou.
Projekt Omama je jedinečný v tom, že všetky
aktivity s cieľovou skupinou sú realizované
priamo v domácnostiach chudobných rodín.







Chudobní si sami pomáhajú. (Zapojenie)
Omamy pochádzajú priamo z vylúčených
komunít, poznajú situáciu, ľudí, vhodný jazyk,
vedia dať rodičom argumenty, ktorým rozumejú.
Omamy sú zamestnané na 1/2 úväzok.
(Zapojenie)
Sú motivované i tým, že táto práca zvyšuje ich
životný štandard a vyťahuje ich z chudoby.
Každá omama má vlastnú mentorku,
ženu zo strednej triedy, zamestnanú na 1/4
úväzok, ktorá omamu podporuje, radí jej a je jej
spojenkyňou.
Omamy dostávajú kvalitný praktický
tréning (Účinnosť)
Do tréningu sú zapojení odborníci
a ľudia z praxe.
Omamy využívajú pripravenú sadu hračiek
a manuál s desiatkami aktivít.
Prítomnosť rodiča na lekcii je povinná.



Rodičia môžu následne sami rozvíjať svoje
dieťa podľa príkladu a rád omamy.
Spolupracujeme s inými organizáciami,
expertmi, inštitúciami a hráčmi v teréne, aby
sme posilnili synergiu a naši malí klienti mali
podporu i neskôr. (Inovácia ako príklad)
Ak sa vyskytne vážnejší problém vo vývine,
Omamy sú inštruované odkázať rodiny na
odborníkov, ako napr. pediatrov alebo Centrum
včasnej intervencie.
Cesta von pravidelne komunikuje so svojimi
donormi a fanúšikmi na svojej webovej stránke a
sociálnych sieťach. O tému prejavilo záujem už
niekoľko médií.
Pre bližšiu predstavu o fungovaní projektu si
pozrite nasledujúce videá:
Tréning omám:
https://www.facebook.com/cestavon.sk/videos/
511973339213576/
Implementácia v teréne:
https://youtu.be/vBZuSusu6tc

Výsledky 1 omamy




15 rodín s malými deťmi s ranou starostlivosťou
Lepšia pripravenosť detí na školu
Funkčnejšie rodiny, ambicióznejšie motivácie a postoje

Zmena / dlhodobý dopad



Lepšie výsledky detí z chudoby v školách
Vyššia zamestnanosť/príjem

Ako chceme rásť

Financovanie
Projekt začínal s financovaním od množstva drobných individuálnych darcov, ktorí uverili v jeho
pozitívny dopad na vylúčené rómske komunity. Odvtedy počet individuálnych darcov narástol na viac
než 500. Organizácia dnes má viac než 100 pravidelných darcov na mesačnej báze a získava tiež
granty od rôznych firemných a inštitucionálnych donorov, ako je Veľvyslanectvo USA, Americká
obchodná komora, Nadácia ESET, Nadačný fond Telekom, Nadácia Granvia, Nadácia Slovenskej
sporiteľne. Pravidelne nás oslovujú s ponukou pomoci dobrovoľníci a so záujmom o informácie
o projekte médiá. V budúcnosti plánujeme intenzívnejšie čerpať štátne zdroje.
Náklady

Ekonomická návratnosť investície
Pri 20 omamách, ktoré budú pracovať s 300 rodinami s 1 – 2 deťmi v ranom veku, vychádza
prepočítaný ročný náklad na jednu rodinu 1.250 eur ročne (cca 1.000 eur/dieťa). Celkové náklady na
3 roky ranej starostlivosti na 1 dieťa v programe Omama sú zhruba 3.000 eur.
Ak podľa zahraničných analýz nákladov a prínosov konzervatívne počítame len s 10-násobnou
návratnosťou, každé dieťa, do ktorého základnej ranej starostlivosti investujeme, vráti počas
svojho života spoločnosti minimálne 30.000 eur. Zároveň sa redukujú náklady na potrebné
sprievodné intervencie v budúcnosti.
Sociálna návratnosť investície




Zapojené deti majú lepšie základy na plné rozvinutie svojho potenciálu a únik z chudoby.
Zmenšuje sa priestor pre etnické napätie, zvyšuje sa sociálna súdržnosť.
Krajina má vzdelanejšie obyvateľstvo, firmy zamestnancov s vyššou pridanou hodnotou.

