
Projekt: “Kozmo a jeho dobrodružstvá – ochrana detí pred násilím, prevenciou” 
 
Opis projektu: 
Zabezpečenie vzdelávania pre skupinu šesťnásť učiteľov/učiteliek z materských škôl v chudobnejších 
častiach Slovenska, ktoré o preventívny program prejavili záujem, ale finančné možnosti im 
neumožňujú absolvovanie vzdelávania. 
Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá” vznikal v Centre Slniečko so zámerom robiť na 
Slovensku komplexnú prevenciu násilia u detí a pokryť  rovnomerne všetky regióny. Prax ukázala, že 
záujem o realizáciu programu KOZMO z chudobnejších obcí Slovenska, je veľký, no materské školy si 
ho nemôžu finančne dovoliť. A to aj napriek tomu, že sa nám podarilo vďaka podpore dánskej nadácie 
ho ponúknuť s dotovanou cenou. Vďaka podpore od Nadácie SPP vyvzdeláme 16 učiteliek/učiteľov 
z regiónov, kde financie naozaj nie sú. 
 
Zhodnotenie a popis zrealizovaných aktivít 
Realizáciu projektu sprevádzali viaceré komplikácie spôsobené COVID-19. Nebolo možné sa stretnúť 
osobne vo väčšej skupine a ani sa spoločne ubytovať a stravovať. Z tohto dôvodu sme pristúpili 
k transformácii nášho vzdelávania v preventívnom programe Kozmo a jeho dobrodružstvá do online 
formy. Ešte pred samotnou realizáciou vzdelávania sme absolvovali konzultácie s odborníkmi, ktorí 
majú skúsenosť s online vzdelávaniami.  
 
Zabezpečili sme rozvoz KOZMOboxov (súbor interaktívnych pomôcok prostredníctvom ktorých sa 
preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá realizuje) na východné Slovensko, kde účastníci 
vzdelávania pôsobia a kuriér taktiež vyzbieral pri odovzdávaní KOZMOboxov od účastníkov licenčné 
zmluvy.  
 
Vzdelávanie sa začalo individuálnou realizáciou e-learningových kurzov cez https://e-
learning.centrumslniecko.sk. Ďalšou časťou bolo vzdelávanie s lektorkami a uskutočnilo sa v termíne 
od 8. do 11. októbra 2020. Zúčastnilo sa ho 18 učiteľov, sociálnych a špeciálnych pedagógov 
z materských, základných škôl na východnom Slovensku, v ktorých sú z prevažnej časti deti z 
marginalizovaných skupín. Prvé dva dni boli viac teoretické a zmerané na problematiku násilia 
páchaného na deťoch (fyzické, psychické a sexuálne)., Účastníci sa oboznámili s postupom identifikácie 
a krízovej intervencie a tiež s Dohovorom o právach dieťaťa a právami dieťaťa. Zvyšné dva dni boli 
zamerané na praktický nácvik realizácie preventívneho programu. Aj v online forme sa nám podarilo 
vo vzdelávaní zachovať interaktivitu. Účastníci si vyskúšali rolu Kozma prostredníctvom maňušky 
a zároveň si prešli všetkými desiatimi modulmi, z ktorých preventívny program Kozmo a jeho 
dobrodružstvá pozostáva. 
 
Po absolvovaní vzdelávania začali účastníci s realizáciou preventívneho programu vo svojich školách.  
 

    
 
Vďaka podpore Nadácie SPP prinieslo toto vzdelávanie preventívny program Kozmo a jeho 
dobrodružstvá do 10 nových škôl, kde prostredníctvom 18 vyvzdelaných profesionálom môže byť 
realizovaný preventívny program pre všetky deti MŠ a 0.-2. ročníkov ZŠ. V prvom kole teraz na jeseň 
prešlo PP 210 detí v 16-tich skupinách.  



    
 

Po zrealizovaní ich čakalo odovzdanie záverečnej práce a najmä supervízia s lektorkami, na ktorej od 
nich dostali spätnú väzbu a vzájomne si vymenili rady a skúsenosti, ktoré počas realizácie nadobudli. 
Všetci vyvzdelaní profesionáli budú aj naďalej pokračovať v realizácii preventívneho programu a číslo 
detí, ktoré preventívnym programom prejde sa bude neustále zvyšovať. 
 
Schválená suma: 7 000,00 € 
Trvanie projektu: január – júl 2020 
Projekt bol realizovaný aj vďaka podpore: 
 

 


