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Úvod
Ďakujeme všetkým priaznivcom a sympatizantom občianskeho združenia
QUO VADIS.
Charakteristika organizácie
Názov organizácie: QUO VADIS,o.z.
Občianske združenie s právnou subjektivitou
Adresa: I. Krasku, 960 01 Zvolen
Tel. + fax.: 045/ 53 66 847
Mail: quovadis.zv@gmail.com,
web: www.quovadis-oz.sk
V roku 2012 prešlo občianske združenie Quo vadis, o.z. transformáciou strategického
rozvoja združenia v spolupráci s Centrom neziskových organizácii. V rámci stretnutí
došlo k prehodnoteniu programového zamerania QUO VADIS, o.z. vzhľadom na posun
v aktivitách OZ a k širokému zameraniu. Vzišla potreba vyšpecifikovať témy, na ktoré sa
OZ bude špecificky zameriavať a odbremeniť sa od aktivít zabezpečovanými inými
právnymi organizáciami – najmä vo vzťahu k aktivitám SZUŠ a SCVČ a MONTESSORI, o.z.
ako nového občianskeho združenia, ktoré vzniklo za účelom diseminácie pedagogiky
Marie Montessori.
V zmysle špecifikácie nového zamerania QUO VADIS, o.z. sme vychádzali s aktivít, ktorými
sa chceme v novom období zaoberať.
Poslaním združenia je presadzovanie odstránenia všetkých foriem diskriminácie najmä
vo vzťahu k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti prostredníctvom myšlienok
zavádzania inkluzívneho vzdelávania a rodovej rovnosti mužov a žien.
Víziou OZ Quo vadis je vytváranie podmienok pre vlastné výchovno-vzdelávacie inštitúcie
a zároveň poskytovanie metodickej pomoci pri zavádzaní myšlienok inkluzívneho
vzdelávania do edukačného procesu a súčasne posilňovanie mužov a žien v spoločnosti,
ktorí budú schopní vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov rodových
stereotypov a všetkých foriem diskriminácie.
OZ Quo vadis má v súčasnosti bohatú obsahovú ponuku i tematické zameranie
programov.
Je súčasne zriaďovateľom dvoch neziskových organizácií – Súkromné centrum voľného
času Quo vadis, n.o. a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis, n.o., zakladateľom
občianskeho združenia Montessori, ktoré je od roka 2012 zriaďovateľom Súkromnej
materskej školy Montessori, n.o. vo Zvolene a od roku 2013 zriaďovateľom materskej
školy Montessori, n.o. v Banskej Bystrici.
Graf č.1: OZ Quo vadis ako zriaďovateľ a zakladateľ ďalších subjektov
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Nové programové vymedzenie občianskeho združenia:
1. Quo vadis ako zriaďovateľ
2. Projekty – domáce a zahraničné v oblastiach inkluzívne vzdelávanie, gender –
násilie páchané na ženách a sexuálne a reprodukčné zdravie, ľudské práva
3. Komerčné aktivity – akreditované vzdelávanie
4. Advokácia, výskum a expertná činnosť
Stratégia rozvoja QUO VADIS, o.z. na roky 2013 - 2018
- výrazne odborne a personálne posilniť strategické programy 2
až 4
- zlepšiť fundraising
- cielene posilniť medializáciu
- posilniť projektové aktivity
- zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v oblasti projektového
riadenia
- posilniť spoluprácu s ostatnými OZ

Organizačná štruktúra Quo vadis, o.z.
Štatutárny zástupca združenia:
od októbra 2012 došlo k výmene štatutárneho zástupcu:
Ing. Kosová Ingrid, PhD. - programovo zameraná na manažment projektovej činnosti
Quo vadis, o.z., s dôrazom na zmierňovanie a boj proti diskriminácii,
rodovej nerovnosti a násiliu páchanom na ženách, oblasť
inkluzívneho vzdelávania, advokáciu, výskum a expertnú činnosť
Členovia OZ:
Dana Rusinová – zodpovedný za činnosť SZUŠ Quo vadis a spoluprácu so zriaďovateľom
- /OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ
Miroslava Lenďáková – zodpovedná za činnosť SCVČ Quo vadis a spoluprácu so
zriaďovateľom /OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ
Mgr. Miroslava Danajková – koordinátorka v oblasti projektovej činnosti OZ Quo vadis
/ OBLASŤ PROJEKTY
Ing. Denisa Sciránková – koordinátorka v oblasti projektovej činnosti OZ Quo vadis /
OBLASŤ PROJEKTY,
Lucia Machavová – zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ Quo vadis
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Revizorka: Ing. Sciránková Denisa
Členovia správnej rady:
Ing. Ingrid Kosová, PhD.
Rusinová Dana
Bc. Miroslava Lenďáková
Lucia Machavová
Donori od roku 2007:
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Open Society Institute
Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Nórsky finančný mechanizmus
Rómskym vzdelávacím fondom
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, program Mládež
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ekopolis
Partnerstvá (súčasné)
- Možnosť voľby – Freedom of Choice
- Iuventa, Slovenský inštitút mládeže
- Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fondation
- Open Society Institute
- Zvolenské noviny
- asociácia Montessori
- Detský ombudsman
- mesto Zvolen
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
- 7. ZŠ Zvolen
- 9. ZŠ Zvolen
- 1.ZŠ Zvolen
- Kultúrne združenie Rómov Slovenskej republiky
- Krajská asociácia rómskych iniciatív
- Dohoda o partnerskej spolupráci - združenie Spolu, Kremnica
- Dohoda o partnerskej spolupráci - klub Spolu, Detva
- Dohoda o spolupráci HKM Zvolen
Publikácie od roku 2007:
Mladí bez predsudkov
Cesta ku vzdelaniu
Snívaj sen
Obraz rómskej ženy
Spovede rómskych žien
WatchBBSK
Keď tradície bolia
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Aktivity QUO VADIS, o.z v roku 2017
OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ
Pokračovanie činnosti Súkromných školských zariadení - základnej umeleckej školy
a centra voľného času, ktoré začali činnosť 1.9.2008. V rámci SZUŠ boli otvorené odbory:
hudobný, výtvarný a tanečný a dramatický. V rámci SCVČ bolo otvorených 18 záujmových
útvarov s orientáciou na tanec – hip – hop, breakedance, latinsko-americké tance, tradičný
rómsky folklór, na doučovanie detí neprospievajúcich, resp. prospievajúcich veľmi slabo
na prvom stupni Základných škôl s dôrazom na rómske deti prvého ročníka, malý
výtvarník, tvorivé dielne, spev – pop, rómsky, maškrtníček, zumba, pilates, canisterapia,
jazdecký krúžok, šach, karate, či lukostreľba.
V kalendárnom roku 2017 sme pripravili a zrealizovali niekoľko kultúrnych interných aj
externých podujatí, činností a súťaží. Deti navštevujúce záujmové krúžky a odbory SZUŠ
sa odprezentovali formou hudobných, tanečných aj výtvarných predstavení. V rámci čoho
získali aj niekoľko ocenení.
Prehľad aktivít SZUŠ a SCVČ je k nahliadnutiu v správach o činnosti SZUŠ a SCVČ Quo
vadis.

OBLASŤ PROJEKTY
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V roku 2017 boli implementované nasledovné projekty:

XVI. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU ĽUDIA Z RODU RÓMOV
QUO VADIS, o.z. sa podieľalo na organizovaní medzinárodného festivalu Ľudia z Rodu
Rómov. Po piaty krát v histórii vznikla iniciatíva viacerých mimovládnych organizácií
a troch miest Zvolen, Banská Bystrica a Plzeň s cieľom poskytnúť širokej verejnosti
rómsku hudbu, spev, tanec, ale najmä umenie prostredníctvom rómskych umelcov!
Kultúrne združenie Rómov Slovenska, QUO VADIS, o.z. a ARA ART z Českej republiky v
zastúpení Heleny Jonášove, Ingrid Kosovej a Davida Tišera sú zárukou profesionálneho
prístupu a propagácie všetkých troch miest.

Foto: Piétna akcia k rómskemu holokaustu
Videá z festivalu:

http://www.quovadisoz.com/videodokumenty

KOMERČNÁ OBLASŤ
QUO VADIS, o.z. poskytuje vzdelávacie programy v týchto oblastiach:
AKREDITOVANÉ PROGRAMY
Výchova k tolerancii a ľudským právam (114 hod.)
Modul 1: Protipredsudková výchova a tolerancia hrou (16 hod.)
Modul 2: Vplyv globalizácie na kultúru chudoby (22 hod.)
Modul 3: Komunikácia a asertívne správanie (24 hod.)
Modul 4: Šikanovanie a zvládanie konfliktov (24 hod.)
Modul 5: Rodové stereotypy (28 hod.)
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V roku 2013 sa nám podarilo akreditovať nový vzdelávací program
Rodová rovnosť a viacnásobná diskriminácia ( 96hod.)
Modul 1: Rodové stereotypy (24hod)
Modul 2: Rodová socializácia (24hod)
Modul 3: Násilie páchané na ženách (24hod)
Modul 4: Krízová intervencia (24hod)
V roku 2014 sme akreditovali ďalší vzdelávací program
Základy projektového manažmentu (40hod.)
Semináre a workshopy
- Domáce násilie ako výstup rodovej nerovnosti žien v spoločnosti
- Špecifiká edukácie rómskych žiakov vo vzdelávacom procese
- Rodové stereotypy v spoločnosti
- Rodovo citlivá výchova na školách
- Komunikačné zručnosti pre mládež a dospelých
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže pre mládež a dospelých
Preventívne programy
- Výchova k ľudským právam pre mladšie deti
- Výchova k tolerancii hrou
- Výchova k ľudským právam pre staršie deti
- Predsudky v našom živote
- Aké je to byť zdravotne postihnutým?
- Ako na nás vplýva globalizácia?
- Demokracia
- Rodové stereotypy a dospievanie
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže
- Základy komunikácie a asertívneho správania
- Mýtus krásy a jeho dôsledky
- Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo
Štatutárna zástupkyňa aktívne pôsobí i ako co-lektorka rodových tréningov v spolupráci
s feministickými organizáciami na Slovenku.
Ingrid Kosová je členkou Decadewath tímu, členkou Výboru rady vlády pre rodovú
rovnosť, členkou Riadiaceho výboru Fondu sociálneho rozvoja.
Všetky aktivity OZ Quo vadis sú zacielené na zachovávanie princípov
multikulturality, rodovej rovnosti a zmierňovania diskriminácie, ktoré sa budú
odrážať vo všetkých pripravovaných projektových zámeroch.

Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia QUO VADIS, o.z. Ing. Ingrid
Kosová, PhD. predloženú správu schvaľuje.
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