Preventívny program „KOZMO a jeho dobrodružstvá“

Násilie páchané na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť. Môže mať rôzne
podoby – od fyzického násilia cez psychické týranie, zanedbávanie až po sexuálne zneužívanie. Násilie
však nemusí byť na deťoch páchané iba zo strany dospelého. Ubližovať môže aj dieťa inému dieťaťu.
Práve o problematike násilia medzi deťmi hovorí kampaň Kozmove dobrodružstvá.
S pomocou kamaráta KOZMA chceme deťom priblížiť násilie prostredníctvom konkrétnych
situácií a naučiť ich tak rozlišovať dobré a zlé správanie. Zlé správanie sa však neobjavuje ako kométa.
Učme deti ako sa správať už odmalička, aby z nich vyrástli dobrí pozemšťania. Zlé správanie nemá vo
vesmíre miesto.
„KOZMO a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa
zameriava na prevenciu detí do 7/8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta
KOZMA sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania,
ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.
Preventívny program „KOZMO a jeho dobrodružstvá“ vedie deti hravým spôsobom k empatii,
vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii
nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani
agresora.
Preventívny program pozostáva z 10 stretnutí, modulov ktoré na seba nadväzujú. Celým
programom deti sprevádza kozmonaut KOZMO, ktorý lieta z planéty na planétu na svojom
KOZMOpláne. Palivo na cestu si načerpá na KOZMOpumpe vo forme pozitívnej slniečkovskej energie,
ktorá je tvorená dobrými skutkami detí.
KOZMO je kozmonaut z planéty Zem. Keď práve nevylepšuje svoj KOZMOplán, objavuje ďalšie
planéty, kde vždy nájde niečo nové a zaujímavé.
Na svojich výletoch sa stretáva s mnohými obyvateľmi planét, ktorí sa správajú agresívne, bijú sa,
volajú sa škaredými prezývkami, nechcú sa spolu hrať, vysmievajú sa svojim kamarátom. O svojich
zážitkoch deťom rozpráva prostredníctvom príbehov a videí.
Presne tak – KOZMO občas objaví aj nevhodné prejavy správania, a to nemá rád. Našťastie vie
ich rozpoznať. Vždy, keď ich vidí, rozsvieti sa mu nad hlavou červené KOZMOsvetlo a hneď presne vie,
ako by sa mal správať dobrý pozemšťan. KOZMO v rámci preventívneho programu preletí 8
zaujímavých planét, kde deti inšpiruje a učí bezpečnému kontaktu, rešpektu, spolupráci, ako aj
tomu, ako predchádzať násiliu v jeho rôznych podobách.
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