
Projekt: “Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí” 
 
Opis projektu: 
Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je postavený na filozofii nenásilnej komunikácie, 
ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora. Špecificky sa preventívny 
program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednoznačne 
je dôležité, aby tieto témy neostali len v školách, ale sa preniesli aj do rodín. Preto sme sa v tomto 
projekte zamerali na rodičov/rodiny. 
 
Ciele projektu: 
Školenie pre rodičov, metodika a metodické pomôcky pre rodičov ku školeniu, rodinná hra, kampaň – 
hovoriť s deťmi o násilí je potrebné nielen v školách, ale aj v domácom prostredí. Tieto aktivity sú 
priamo nastavené tak, aby tieto témy vhodným spôsobom pomohli rodičom. Ako doplnkom bola 
dotlač rodinnej stolovej hry, kde nie sú porazení, ale len spoločnou kooperáciou, komunikáciou sú 
všetci víťazi. 
Hlavný cieľ-prevencia pred násilím sa necháva na školy. Je nevyhnutné, aby do prevencie boli 
zapojení aj rodičia/starí rodičia,.. Je však dôležité tieto témy s deťmi prechádzať, správne a preto sme 
rozšírili PP Kozmo o Metodiku pre rodičov, aby sme im pomohli byť pre deti nápomocnými pri 
násilných situáciách, ktoré môžu zažiť alebo byť svedkami. 
 
Suma podpory: 20 000 € 
Spolufinancovanie: 2 600 € 
Trvanie projektu: 1. január – 31. december 2020 
Realizované aktivity: 
Vývoj metodiky a programu školení pre rodičov - Odborne vytvorená, otestovaná a graficky 
spracovaná do jednotného vizuálu KOZMO a vytlačená „malá metodika“ KOZMO na doma 
a séria metodických pomôcok, ktoré boli rozdistribuované rodičom, ktorí absolvovali online 
vzdelávanie. S ohľadom na situáciu s COVID sme zmenili formu vzdelávania na online 
vzdelávanie. Vytlačených bolo 260 metodík a 400 setov pomôcok, nakoľko sme rátali, že 
vzdelávania sa môžu zúčastniť aj obaja rodičia a teda im bude postačovať jedna metodika, 
ale budú potrebovať set obaja. Toto sa udialo aj pri online vzdelávaní, že sa registroval jeden 
rodič, ale zúčastnili sa ho dvaja. Celý náklad bol plne použitý a pripravili sme jeho dotlač 
v roku 2021. 
 

           
 
Informačný materiál – spracovanie všeobecného informačného materiálu - Vytvorenie 
informačných letákov pre rodičov, ktorých distribúciu po Slovensku sme zrealizovali 
prostredníctvom partnerov na miesta, kde sa zvyčajne rodičia s deťmi môžu zdržiavať, ako sú 
miestne úrady, ambulancie detských lekárov a podobne. Tiež pripravujeme dotlač, nakoľko je 



o tento infomateriál záujem aj zo škôl s ktorými spolupracujeme pri realizácii Preventívneho 
programu aj zo strany vyvzdelaných odborníkov pre jeho realizáciu. 
Komunikačná kampaň zameraná na rodičov - Od októbra do decembra bola spustená adresná 
direct mailingová kampaň s ponukou vzdelávania, podporená rozsiahlou platenou 
instagramovou kampaňou cez videopredstavenia a organicky cez FB. 
 

       
 
Vzdelávanie rodičov - S ohľadom na situáciu s COVID sme po dohode s MS SR zmenili formu 
vzdelávania na online vzdelávanie. Aj napriek tomu, že sa úplne zmenil koncept a forma 
realizácie, na online formu, ktorá produkčne pre prípravu a nastavenie je finančne, časovo a aj 
organizačne náročnejšia, cena pre realizáciu nebola navýšená a práve naopak, dodávateľ na 
seba prevzal aj zabezpečenie cez partnerov distribúciu materiálov po Slovensku s ktorou sa 
v pôvodnom projekte a rozpočte nerátalo, nakoľko by sa realizovali vzdelávania offline na pár 
miestach, kde by bolo všetko potrebné účastníkom privezené naraz. Bol vytvorený webinár – 
kompletný koncept, scenár, réžia a natočenie. 
Do vzdelávania sa zaregistrovalo a následne zrealizovalo vzdelávanie 253 prihlásených. Reálne 
sa však vzdelávania zúčastnilo 384, nakoľko 131 ho zrealizovalo spolu s druhým rodičom, čo 
nám nahlasovali telefonicky. Použitý systém registrácie žiaľ nemal nastavenie možnosti 
registrácie z jedného PC dvom osobám. Na 253 adries bolo partnersky po zrealizovaní 
vzdelávania rozdistribuovaných 253 metodík a hier a 384 setov pomôcok. Vzdelávanie, ako aj 
všetky pomôcky táto skupina obdržala vďaka podpore MS SR tohto projektu bezplatne. 

 



Dotlač hry KOZMO - Z podpory MS SR bolo vytlačených 265 kusov hier, ktoré obdržali 
účastníci vzdelávaní. 
 

    
 
Projekt bol realizovaný vďaka: 
Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a 
ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 
 


