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Cena Nadácie Orange pre Divadlo Pôtoň 
 
Divadlo Pôtoň získalo Mimoriadnu cenu Nadácie Orange 2014 v kategórii „vzdelávanie“ za 
aktuálne a kreatívne riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a 
neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier a workshopov v kultúrnom centre na 
periférii, v obci Bátovce. Cena bola spojená s finančnou odmenou 2 000 eur. 
 
Nadácia Orange už od roku 2009 oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku. V 
šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange opäť ocenili výnimočné mimovládne organizácie, 
ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, 
ktorým sa nadácia prioritne venuje. Celkovo sa o ocenenie uchádzalo 101 organizácií v troch 
kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií spĺňajúcich formálne 
hodnotiace kritériá v každej z nich určila 5 nominácií, z ktorých komisia určila troch víťazov 
v každej kategórii. Záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním cien sa uskutočnil 28. 
apríla 2015 v bratislavskej Redute.  
Divadlo Pôtoň sa už dlhodobo venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže, ale aj 
vzdelávaniu profesionálnych a amatérskych tvorcov. Spomedzi 5 nominovaných organizácií 
ako jediná organizácia nepôsobí prioritne v oblasti vzdelávania, ale napriek tomu, vzdelávanie 
vníma ako neoddeliteľnú súčasť svojej činnosti. Finančná odmenu, ktorú divadlo spolu 
s Cenou získalo, bude investovaná práve na podporu aktivít zameraných na deti a mládež. 
 
Nemalou mierou k získaniu tohto ocenenia prispela aj realizácia projektu Psota na Slovensku, 
ktorej primárnym zámerom je znižovanie rasistického, xenofóbneho a diskriminačného 
správania sa stredoškolskej mládeže. Divadlo Pôtoň si ako cieľovú skupinu zvolilo mládež 
Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, teda z krajov, kde sa zdá byť tento problém 
najvypuklejší. Počas prvých štyroch mesiacov realizácie projektu bolo do jeho aktivít 
zapojených približne 600 mladých ľudí z viacerých stredných škôl. 
 
Projekt Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť povedomie mládeže voči zraniteľnej 
skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické správanie bol podporený sumou 
59978,80 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation. Cieľom projektu Psota na Slovensku / zážitkovou formou zvýšiť 
povedomie mládeže voči zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť diskriminačné a rasistické 
správanie je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít. 
   
 


