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Projekt

Názov projektu Rozvoj programu Kozmo a jeho dobrodružstvá pre školy a rodičov

Stručný opis projektu Ide o nadstavbu projektu"KOZMO na doma"podporeného cez výzvu v r.2020.
Vďaka podpore z tohtoročného projektu budeme môcť rozvíjať náš program
KOZMO, zameraného na prevenciu a vzdelávanie v témach nenásilie,
nevylučovanie, neodmietanie,... určeného pre deti do veku 8 rokov.
Program rozšírime o nové vzdelávacie webináre pre rodičov, tématické
hudobné CD pre deti. A tiež spracujeme 10 modulov preventívneho
programu pre odborníkov do videovýstupov, ktoré im uľahčia realizáciu
preventívneho programu a prácu s deťmi. Pretože s prevenciou násilia je
potrebné začínať s čo najmladšími deťmi.

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže;
Podpora vzdelávania a školenia;
Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;
Zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti
ľudských práv a slobôd;
Zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Prostredníctvom vzdelávaní, školení, supervízií, metodických materiálov,
info kampaní, detskej literatúry, animovaných videí a piesní s videoklipmi
skvalitňujeme prácu pedagogických, sociálnych a psychologických
pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Projekt prispieva
kvalitnejšiemu prostrediu s rešpektom k inakosti, rozdielnemu sociálnemu
postaveniu, etnickej príslušnosti a zlepšuje kvalitu života znevýhodnených
skupín. Prostredníctvom vzdelávaní, seminárov pre rodičov a kampaní
informuje verejnosť, a tak prispieva k scitliveniu vnímania verejnosti.

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ Hlavným cieľom projektu je podieľať sa na rozvíjaní vhodného správania a
postojov rešpektujúcich základné ľudské práva, inakosť, hodnoty vedúce k
úcte k iným, porozumeniu rozmanitosti a jedinečnosti každého človeka od
detí až po dospelých.

Uveďte nástroje, ktoré použijete pri dosahovaní cieľa projektu a dôvod ich použitia

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Moderné online vzdelávanie - vnímame ako dôležité, aby sme podporovali vhodné správanie medzi deťmi aj v
domácom prostredí. Pre rodičov chceme pripraviť nové témy, ktoré môžu byť problematické pre fungovanie
a zapojenie sa detí do kolektívu, súrodeneckých vzťahov a pod. Užitočnosť takéhoto nástroja a jeho online
digitálnej podoby náosbí súčasná pandemická situácia, v ktorej sa všetko presunulo do onlinu a v rodinách,
ktoré trávia spoločne oveľa viac času, než boli zvyknuté, vznikajú nové situácie. Online vzdelávanie bude
pozostávať z tvorby a výroby tlačených vzdelávacích a informačných materiálov, nakrútenia nových
vzdelávacích videí - webinárov a ich online distribúcie.

CD s piesňami - Kozmo objavuje planéty, na ktorých sa mimozemšťania nevhodne správajú. Ako podporný
prvok vnímame nahratie piesní k jednotlivým modulom. Prostredníctvom piesní tak získame aj prepojenie k
téme, videám a príbehom v knižke.

Predĺženie a úprava animovaných videí v PP - našim cieľom je, aby sme spracovali a pripravili videá pre
rôzne vekové kategórie. Momentálne sú videá kratšie, niektoré deti majú problém zachytiť ich podstatu,
preto vnímame ako dôležité spracovať ich do dlhších časových úsekov.



Spracovanie modulov preventívneho programu do online formátu - nahratie modulov bude dôležitou
súčasťou vzdelávaní. Prostredníctvom nahratých modulov môžeme pedagogickým a odborným
zamestnancom priblížiť prácu so skupinou, skupinovou dynamikou, ale aj chybami, ktoré práve zámerne
navodíme, aby sme poukázali, že aj s chybami sa dá pracovať.

Cieľové skupiny

Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov
diskriminácie

1/ pohlavie,
2/ rod,
3/ vek,
4/ zdravotné postihnutie,
5/ sexuálna orientácia,
6/ farba pleti,
7/ rasa,
8/ príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
10/ národný alebo sociálny pôvod,
11/ náboženské vyznanie alebo viera,

Cieľová skupina 1)      Verejnosť
2)      Štátne a verejné inštitúcie
3)      Samospráva a miestne inštitúcie
8)      Študenti, žiaci
9)      Pedagogické profesie
12)   Deti a mládež

Zdôvodnite výber cieľovej
skupiny, veľkosť cieľovej
skupiny a spôsob jej zapojenia
sa do projektu

Projekt je v prvom rade určený pre prostredie rodín a menších kolektívov -
deti, rodičia a ďalší rodinní príslušníci, pestúni a opatrovatelia, materské
centrá, detské kluby. Pri realizácii programu úzko spolupracujeme so
štátnou správou, samosprávou a miestnymi inštitúciami, v pôsobnosti
ktorých sa nachádzajú materské a základné školy a odborníci.

Miesto a čas realizácie

Vymenujte miesta/ oblasti realizácie projektu, kde sa bude projekt realizovať.

Celé Slovensko

Projekt bude realizovaný
v období

1.4.2021 - 15.12.2021

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

Projekt sa bude realizovať na celom území Slovenska - školenia pre
odborníkov, webináre pre rodičov ako aj samotný program Kozmo a jeho
dobrodružstvá je určený pre skupiny detí a dospelých na celom území
Slovenska.

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

NIE

Uveďte partnera/partnerov

Odborná garancia projektu

Meno a priezvisko
garanta Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti



Mgr. Mariana
Kováčová, PhD.

Špeciálna pedagogička s 30 ročnou praxou v oblasti násilia páchaného na deťoch.
Spoluautorka metodík preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, Kozmo
na doma, lektorka vzdelávania odborníkov pre realizáciu preventívneho programu
od 2018

Mgr. Jana
Šimšáleková

Sociálna pedagogička s praxou v pedagogicko-psychologickej poradni. Lektorka
preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá a Kozmo na doma

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov aktivity Rok Informácia o skúsenostiach
Počet
zapojených
osôb

Vývoj metodiky a programu
školení a vzdelávanie pre
rodičov

2020

Bola odborne vytvorená, otestovaná a do jednotného
vizuálu KOZMO graficky spracovaná a vytlačená „malá
metodika“ KOZMO na doma a séria metodických
pomôcok, ktoré boli rozdistribuované rodičom, ktorí
absolvovali online vzdelávanie. Vzdelávanie formou
kvalitne spracovaného webináru prebehlo ONLINE a
zúčastnilo sa ho 384 osôb.

384

Vzdelávanie odborníkov pre
realizáciu PP KOZMO a
realizácia

2020
V roku 2020 sme pre realizáciu PP v školách aj napriek
COVID19 vyvzdelali 111 odborníkov a PP prešlo 1741
detí na celom Slovensku

1852

Vzdelávanie odborníkov pre
realizáciu PP KOZMO a
realizácia

2019
V roku 2019 sme pre realizáciu PP v školách aj napriek
tomu, že v 2. 1/2 školského roka začal COVID19,
vyvzdelali 38 odborníkov a PP prešlo 1109 detí na
celom Slovensku

1148

Vzdelávanie odborníkov pre
realizáciu PP KOZMO a
realizácia

2018
V roku 2019 sme vyvzdelali pilotne 22 odborníkov,
prostredníctvom ktorých preventívnym programom
prešlo 1054 detí na celom Slovensku

1076

Vytvorenie metodiky pre
vzdelávanie odborníkov k
realizácii preventívneho
programu „Kozmo a jeho
dobrodružstvá“

2018 Danú metodiku obdrží a aj podľa nej realizuje každý
vyvzdelaný odborník pre realizáciu PP Kozmo 171

Vytvorenie a nahratie videí
KOZMO 2015

Spolu s odborníkmi boli vybrané témy zamerané na
oblasti násilia, s ktorými sa deti stretávajú najčastejšie
a následne boli spracované do formátu krátkych videí

19

Poznámka V roku 2015 sme vydali knihu KOZMO a jeho dobrodružstvá, v roku 2018
vydali rodinnú spoločenskú hru KOZMO, 2018 – pieseň KOZMO a k nej. V
roku 2020 sa nám podarilo vytvoriť metodiku Kozmo na doma, vyvzdelať v
nej rodičov prostredníctvom webinára, dotlačiť originálnu spoločenskú a
pôvodne slovenskú hru KOZMO a tiež rozvíjať kontinuálne informačné a
vzdelávacie kampane.

Aktivity a výstupy

AKTIVITY A VÝSTUPY

Názov aktivity Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie Výstupy



Moderné online vzdelávanie

Súčasná situácia si vyžaduje zmenu prístupu
k poskytovaniu vzdelávacích aktivít pre
rodičov. Pilotne sme si to vyskúšali v roku
2020. Témy nevhodného správania sa medzi
deťmi, ktoré prispejú k zlepšeniu života v
rodine, ale aj v kolektíve, v ktorom sa deti
pohybujú. Cez priblíženie témy odborne s
možnosťou hier a aktivít s deťmi sa aj rodičia
dozvedia ako zvládnuť rôzne náročné témy v
kruhu a pohodlí rodiny.

Slovensko 1.4.2021 15.12.2021

Tri nové webináre
pre rodičov
Nadstavbová
metodika pre rodičov
Prezentácie

CD s piesňami a videoklipmi

Interaktívna forma, ktorá deti cez texty
piesní a hudobné motívy prevedie svetom
kamarátstva, vhodného správania sa k sebe a
druhým a hravou formou poukáže na
nevhodnosť niektorých našich reakcií.

Slovensko 1.4.2021 15.2.2021 CD s 8 piesňami a
videoklipmi

Videá modulov preventívneho programu
Kozmo a jeho dobrodružstvá

PP sa skladá z 10. stretnutí. Pri školeniach je
dôležité, aby sme odborníkom ponúkli aj
videonahrávku práce s deťmi - aby dokázali
reagovať aj na chyby, ktorých sa niekedy pri
našej práci dopúšťame. Práve táto forma
prispeje ku skvalitneniu nášho vzdelávania.

Slovensko 1.4.2021 15.2.2021

10 modulov PP
spracovaných do
videoformátu =
realizácia modulov
so skupinou detí a
ich natočenie a
spracovanie

Predĺženie a úprava videí v moduloch v
preventívnom programe

Videá, ktoré máme momentálne k dispozícii
sú krátke, mladšie deti niekedy nestihnú
reagovať, prípadne zachytiť podstatu
príbehu. Práve preto by sme chceli tieto
videá predĺžiť a upraviť tak, aby ich obsah bol
vhodný pre rôzne vekové kategórie. Tieto
videá pomôžu pedagógom, odborníkom, ktorí
pracujú s deťmi, ale aj rodičom pri aktivitách
a hrách s deťmi v školskom a domácom
prostredí.

Slovensko 1.4.2021 15.12.2021 9 prepracovaných a
nahraných videí

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu

3 webináre pre rodičov
CD s 8 piesňami v počte 500 kusov
10 modulov PP do videoformátu
Predĺženie 9ks videí k PP KOZMO a jeho dobrodružstvá
Vyškolenie minimálne 30 odborníkov pracujúcich s deťmi, ktorí budú
realizovať PP s minimálne 600 deťmi ročne na školách na celom Slovensku
Vyvzdelanie minimálne 300 rodičov cez webináre
Vydanie publikácie Kozmo na doma pokračovanie v počte ks 300

Udržateľnosť projektu

PP už od roku 2018 stáva súčasťou slovenských materských a základných
škôl, ako aj kamarátom mnohých detí a rodín. Interaktívne pomôcky, s
ktorými pracujeme a ktoré neustále rozširujeme a skvalitňujeme, posúvame
odborníkom, rodičom a deťom aj cez formu kníh, videí dostupných na
internete, rozširujeme rady odborníkov, ktorí s preventívnym programom
pracujú. Vďaka aktivitám, ktoré vytvoríme v rámci tohto projektu budeme
môcť ponúknuť a osloviť ďalšie skupiny. Preventívny program sa tak stane



dostupnejším pre odborníkov, rodičov, deti a priblíži im nové témy, aktivity.
Aktivity a výstupy ktoré budú z daného projektu zrealizované budú rovnako,
ako všetky doterajšie výstupy KOZMO sú dlhodobého charakteru,
využívateľné bez ďalších obmedzení budúcnosti aj vďaka kvalitnému a
odbornému spracovaniu.

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

Komunikácia o projekte prostredníctvom webových stránok organizácie,
aktívna komunikácia na sociálnych sieťach. Oslovovanie cez directmailing,
prostredníctvom partnerov a podporovateľov, distribúcia informačných
materiálov. Spolupráca na propagácii so známymi hercami a moderátormi
(Juraj Kemka, Vera Wisterová a ďalší). Preventívny program Kozmo a jeho
dobrodružstvá je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou. Dostáva sa k
pedagogickým, sociálnym a psychologickým profesionálom pracujúcimi s
deťmi po celom Slovensku. Vďaka webinárom sa stáva dostupným aj pre
rodičov detí.

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 500,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Odborné konzultácie textov piesní určených pre
deti 1 500,00 € zadanie 500,00 €

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Neuplatňujeme 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 37 100,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Nakrútenie a spracovanie webinára 3 780,00 € webinár 2 340,00 €

Vzdelávacie a informačné pomôcky a materiály
(grafické spracovanie a tlač) 1 4 560,00 € zadanie 4 560,00 €

Hudobný album s 8 piesňami pre deti (texty, hudba,
nahrávanie, produkcia, mix a mastering) 1 8 000,00 € album 8 000,00 €

Dizajn albumu, booklet (grafický návrh a výroba
tlačových dát pre CD nosič s obalom) 1 900,00 € zadanie 900,00 €

Výroba 8 grafických videoklipov pre pesničky 1 4 800,00 € zadanie 4 800,00 €

Tlač, výroba a dodanie 500 ks CD 1 1 500,00 € zadanie 1 500,00 €

Nakrútenie a spracovanie 10 ks videí z realizácie
modulov z PP Kozmo 1 8 400,00 € zadanie 8 400,00 €

Zabezpečenie priestor a účinkujúcich do 10 ks videí
z realizácie modulov z PP Kozmo 1 1 200,00 € zadanie 1 200,00 €

Predĺženie a úprava 9ks animovaných videí (návrh a
úprava s ohľadom na mladšie deti, úprava animácií,
grafické práce, zvukotvorba)

1 5 400,00 € zadanie 5 400,00 €

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Neuplatňujeme 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Neuplatňujeme 0 0,00 € 0,00 €

 
 Celkom

Spolu 37 600,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 7 350,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Koncepcia, vývoj a tvorba obsahu vzdelávaní pre
rodičov 2 1 300,00 € zadanie 2 600,00 €

Tvorba odborných scenárov pre videá z 10 modulov
z PP Kozmo 1 1 250,00 € zadanie 1 250,00 €

Predĺženie a úprava 9ks animovaných videí (návrh
a úprava s ohľadom na mladšie deti, úprava
animácií, grafické práce, zvukotvorba)

1 3 500,00 € zadanie 3 500,00 €

 
 Celkom

Spolu 7 350,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

44 950,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Požadovaná dotácia z MS SR

1/ Odborné konzultácie textov piesní určených pre deti - 500 €
V PP Kozmo máme momentálne vytvorenú 1 originálnu skladbu. Z praxe
užmáme odskúšané, že deti mimoriadne pozitívne reagujú na
zakomponovanie hudobných pásiem na akéhokoľvek programu. Z tohto
dôvôdu potrebujeme každý jeden modul doplniť o samostatnú skladbu a
prevedenie témou tak spraviť pre deti ešte atraktívnejšie. Texty a hudobné
aranžmány navrhne a vyprodukuje profesionálny hudobník. Nakoľko však
ide o zhudobnenie už jestvujúcich vzdelávacích podkladov a nie o tvorbu
komerčnej pop-music, považujeme za nevyhnutné návrhy autorských textov
piesní konzultovať s odborníkom a zvážiť zrozumiteľnosť posolstiev pre
detského poslucháča. Pri konzultácii 8 piesní (1. návrh + 2. návrh
zapracované pripomienky) počítame s časovou dotáciou 20 hodín, čo čo pri
najnižšej možnej sadzbe na základe partnerstva - 25 €/hod (ide o vysoko
odbornú prácu) je spolu 500 €.

2/ Nakrútenie a spracovanie webinára - spolu 2340 €
Výroba a nakrútenie vzdelávacích videí pre rodičov a dospelákov. Na túto
výrobu potrebujeme väčšieho a skúseného partnera, ktorý nám vie
zabezpečiť komplexné profesionálne spracovanie. V rozpočte počítame so
spoluprácou s partnerom, ktorý je platca DPH a disponuje kamerovou,
svetelnou a zvukárskou profesionálnou technikou, s ktorou nám vie
garantovať vysokú kvalitu výstupov zodpovedajúcich modernej digitálnej
dobe. Súčasťou odhadovanej sumy tejto položky je okrem technického
zabezpečenia aj práca štábu (kameramanské, zvukárske a režijné práce),
zabezpečenie a prenájom štúdiových priestorov so zázemím na nakrúcanie a
tiež spracovanie, teda postprodukcia webinárov. Postprodukcia zahŕňa
okrem materiálnych nákladov (hardware + software) aj režijné a strihačské
práce. V balíku komplexných služieb je tiež grading, obrazové a zvukové
korekcie, mix a mastering a zakúpenie hudobných licencií. Na výrobu
webinárov počítame s 2 samosatnými natáčacími dňami. Na základe
prieskumu je trhová hodnota profesionálnych služieb tohto typu v hodnote
1200 € bez DPH / 1 webinár (výroba, štáb, technika, spracovanie), na
základe našich dlhodobých partnerstiev a spoluprác vieme získať vysoko



profesionálne výstupy a servis vo výrazne nižšej sume.

3/ Vzdelávacie a informačné pomôcky a materiály (grafické spracovanie a
tlač) - 4560 €
V rámci tejto položky spájame viaceré samostatné výstupy, pri ktorých sú
však potrebné rovnaké dodávateľské služby. Grafické návrhy, zapracovanie
pripomienok, koerekcie, príprava tlačových dát, výroba a tlač, dodanie. V
projekte plánujeme vytvorenie metodických materiálov pre rodičov a iných
dospelákov. Súčasťou metodických materiálov je aj vypracovanie hravých
pomôcok, vďaka ktorým môžu dospeláci s deťmi v rodinách odporúčané
aktivity realizovať. Súčasťou tohto celého je aj nadväzná informačná
kampaň pre širšiu verejnosť, kde plánujeme vytvorenie série informarných
materiálov pre širokú verejnosť so zameraním na šírenie nenásilia,
nenásilnej komunikácie, výchove detí k tolerancii a rešpektovaniu.
Metodické materiály a pomôcky dostanú všetci rodičia/starí rodičia a pod.,
ktorí sa online vzdelávaní.
Informačné materiály budú distribuované po celom Slovensku. Sumu sme
zadali na základe predbežného cenového prieskumu, ktorý sme realizovali
formou telefonátov. Predpokladáme spoluprácu s väčším a skúseným
partnerom, a preto je odhadovaná položka očakávaná ako konečná suma
vrátane DPH.

4/ Hudobný album s 8 piesňnami pre deti (texty, hudba, nahrávanie,
produkcia, mix a mastering) - 8000 €
Vybraný autor - hudobník na základe zadania a dodaných podkladov
prípraví návrhy textov 8ks piesní. Tieto budú následne konzultované s
odborníkom v minimálne 2 kolách a pripomienky a komentáre hudobník
zapracuje a prepracuje do nových a neskôr finálnych návrhov. Následne
hudobník pripraví hudobné návrhy - motívy, pre každú skladbu vlastné. Po
konzultácií hudobných návrhov zabezpečí nahrávacie štúdio, kde so živými
nástrojmi a ďalšími profesionálnymi hudobníkmi zabezpečí profesionálne
štúdio nahratie hudobných liniek. Súčasťou produkcie albumu sú štúdiové
úpravy - mix a mastering, kolo, v ktorom prichádza k finalizácii albumu. Po
vytvorení a schválení finálnych verzií zabezpečí export potrebných
formátov. Ako podklady pre výrobu fyzického nosiča je potrebné vytvorenie
ďalších formátov a tzv. tracklistu. Tvorba hudobného albumu je veľmi
komplexný proces. Očakávame spoluprácu s profesionálnym a skúseným
hudobníkom, ktorý komplexné služby vie zmanažovať a dodať v rámci jednej
objednávky a ktorý pri cenotvorbe zohľadní nekomerčný charakter projektu.
Z tohto dôvodu počítame pri celkovom nacenení detského albumu s výrazne
nižšou sumou, než stojí napríklad 1 hodinový koncert komerčného
hudobného interpreta či kompozícia skladieb a poskytnutie neobmedzených
práv pre reklamy.

5/ Dizajn albumu, booklet (grafický návrh a výroba tlačových dát pre CD
nosič s obalom) - 900 €
Okrem digitálnej verzie albumu plánujeme aj výrobu fyzického nosiča - na
základe spätnej väzby i našej osobnej skúsenosti sú fyzické CD nosiče a CD
prehrávače stále obľúbeným a dopytovaným zariadením pri práci s deťmi.
Aby sme mohli realizovať výrobu a lisovanie CD, potrebujeme grafické
spracovanie obalu a CD - to pozostáva s grafického návrh, koerekcií a
prípravy tlačových dát pre tzv. digipack a samotný disk. Okrem tlačových
dát je potrebná výroba rôznych digitálnych formátov pre online distribúciu.

6/ Výroba 8 grafických videoklipov pre pesničky - 4800 €
PP Kozmo je veľmi vizuálny, postavený na originálnych farebných
ilustráciách. Pre jednotlivé piesne z albumu pre deti by sme chceli vytvoriť
aj vizuálne verzie. Vďaka tomu ich môžeme šíriť aj cez sociálnu sieť Youtube
a detskému poslucháčovi / divákovi tak priniesť ďalší zážitok. Z našej
skúsenosti už vieme, že kvalitná filmová produkcia 1 videoklipu sa hýbe od
10 000 € vyššie. Preto sme sa rozhodli toto riešenie poňať jednoduchšie a
efektívnejšie. V rámci zadania by sme zdôraznili funkčnosť výstupov a



očakávanú kvalitu. Videoklipy budú grafické - budú obsahovať texty a
základné animácie prvkov jednotlivých príbehov. Dôležité je, aby celá
kolekcia videoklipov bola vytvorená jedným rukopisom a rešpektovala
vizuálnu identitu programu KOZMO.

7/ Tlač, výroba a dodanie 500 ks CD - 1500 €
Výroba fyzického nosiča s obalom na 500 ks albumu. Cena stanovená na
základe prieskumu a predošlej skúsenosti s tvorbou prefiosonálneho CD,
albumu a digipacku.

8/ Nakrútenie a spracovanie 10 ks videí z realizácie modulov z PP Kozmo -
8400 €
Cieľom vzdelávacích videí prezentujúcich jednotlivé moduly z realizácie PP
Kozmo je sprostredkovanie skutočnej práce s preventívnym programom,
metodikou a pomôckami priamo s deťmi. Počas vzdelávaní realizujeme
nácvik modulov medzi dospelými a nie je možné im sprostredkovať tréning
priamo s deťmi na mieste. Z tohto dôvodu potrebujeme pripraviť metodikcé
videá, ktoré tento zážitok sprostredkujú prostredníctvom audiovizuálneho
záznamu. Na výrobu takýchto videí potrebujeme profesionálny štáb a
techniku. Od partnera očakávame komplexné dodanie prác (2-3 kameramani
na výrobe, 1 zvukár a 1 režisér, profesionálna kamerová, svetelná a
zvukárska technika). S ohľadom na fakt, že sa bude nakrúcať s deťmi a
potrebujeme takmer dokumentárny, vstupmi nedeformovaný autentický
výystup, potrebujeme, aby personálne a technicky nebolo nič podcenené.
Následný strih a spracovanie 10 ks videí. Všetko je potrebné realizovať v
súčinnosti s odborníkom na prácu s deťmi a konzultovať s ním prevedenie a
obsah. Na základe prieskumu trhu je hodnota výroby jedného takéhoto
videa cca 1500 € bez DPH, no na základe dobrých vzťahov, dlhodobých
spoluprác a nekomerčného charakteru nášho projektu je predpokladana
suma za komplet realizované zadanie 8400 € vrátane DPH. Dodávateľ v
prípade potreby na vlastné náklady zabezpečí aj pretestovanie štábu a
špeciálnu dezinfekciu použitej techniky.

9/ Zabezpečenie priestor a účinkujúcich do 10 ks videí z realizácie modulov
z PP Kozmo - 1200 €
Na zrealizovanie 10 ks didaktických modulových videí, ktoré použijeme pri
vzdelávaniach profesionálov, potrebujeme priestory a ľudí / deti, ktoré budú
vo videu účinkovať. Na spoluprácu oslovíme vybranú materskú či základnú
školu alebo materské centrum, ktoré nám zabezpečí priestory, energie a
identických ľudí na 5 natáčacích dní v celkovej sume 1200 €. S ohľadom na
honoráre a hodnotu lokačných agentúr sa jedná o veľmi symbolický
rozpočet, no spoliehame sa na dlhodobé partnerstvá a spolupráce. Rozpočet
tak pokryje spotrebu minutých energií pri výrobe (elektrina, voda, kúrenie),
potrebné čistenie a dezinfekcia priestorov po každom nakrúcaní) a
podporný servis / personál.

10/ Predĺženie a úprava 9ks animovaných videí (návrh a úprava s ohľadom
na mladšie deti, úprava animácií, grafické práce, zvukotvorba) - 5400 €
Pri realizácii PP Kozmo sa používajú okrem detskej knihy, skladačiek a
množstva iných pomôcok aj animované videá. Tie boli vytvorené ešte v roku
2015 ako krátke animované sekvencie. Vznikli ešte pred vývojom
samotného PP Kozmo ako celku a z tohto dôvodu už absolútne nepostačujú
súčasnému stavu celého projektu. Videá sú príliš krátke a na základe
opakovanej spätnej väzby od učiteľov, psychológov a špeciálnych
pedagógov, ktorí s PP Kozmo s deťmi pracujú, je potrebné tieto videá
špeciálne upraviť pre potreby predovšetkým predškolskej vekovej
kategórie. Videá je potrebné predĺžiť, príbehy rozviť, čo vyžaduje nové
grafické návrhy, animácie, novú zvukotvorbu a strihovú skladbu pre 9 ks
animovaných videí. Je pre nás nevyhnutná spolupráca s so skúseným
profesionánylm štúdiom, ktoré nám tieto služvy vie garantovať v plnom
rozsahu a najvyššej kvalite. Z dôvodu zníženia nákladov je efektívna
spolupráca s pôvodným autorom prvých animovaných videí, ktorý disponuje



komplet zdrojovými materiálmi, ktoré 6 rokov pre nás pro bono archivuje
pre prípadné použitie v budúcnosti. Predpokladaná suma za dodanie je
spolu 8900 € vrátane DPH, no sumou 3500 € máme garantované
spolufinancovanie výroby nových animovaných videí. Pôvodné videá v
priemernej dĺžke 30 sekúnd budú predĺžené na 1 - 2 minútové verzie / 1
príbeh.

SPOLUFINANCOVANIE z iných zdrojov v rozsahu 7350 €

Z iných zdrojov budeme financovať:

A/ koncepciu, vývoj a tvorbu obsahu vzdelávaní pre rodičov / 2600 €
Návrh, koncepcia, tvorba odborných metodických materiálov a návrh
kreatívnych pomôcok na realizáciu aktivít bude ako komplexná úloha
zadaná dvom expertom na metodické materiály a tvorbu vzdelávacích
programov, ktorí sú zároveň oboznámení s preventívnym programom.
Realizácia bude na základe Zmluvy o dielo. Pri odhade hodín, ktoré strávia
nad jej odbornou a následne obsahovou prípravou sme vychádzali z
doterajších našich skúsenosti a tiež na základe telefonického preverovania.
Minimálny časový rozsah na jedného odborníka je 60 hodín, čo pri najnižšej
možnej sadzbe na základe partnerstva - 25 €/hod (ide o vysoko odbornú
prácu) je 1500 € na odborníka a teda 3000 € na dvoch odborníkov.
Predpladáme, že bude možné nejaké hodiny u nich spojiť, preto sme odhadli
sumu na 2600 € na dvoch odborníkov.

B/ tvorbu odborných scenárov pre videá z 10 modulov z PP Kozmo / 1250 €
Cieľom vzdelávacích videí prezentujúcich jednotlivé moduly z realizácie PP
Kozmo je sprostredkovanie skutočnej práce s preventívnym programom,
metodikou a pomôckami priamo s deťmi. Počas vzdelávaní realizujeme
nácvik modulov medzi dospelými a nie je možné im sprostredkovať tréning
priamo s deťmi na mieste. Z tohto dôvodu potrebujeme pripraviť metodikcé
videá, ktoré tento zážitok sprostredkujú prostredníctvom audiovizuálneho
záznamu. Pre všetky videá je potrebné pripraviť scenáre. Na prípravú
každého scenára odhadujeme časovú dotáciu 5 hodín (rešerš, návrh,
korekcie, finálny návrh) čo pri počte 10 videí činí spolu 50 hodín. To pri
najnižšej možnej sadzbe na základe partnerstva - 25 €/hod (ide o vysoko
odbornú prácu) je spolu 1500 € na odborníka a teda 1250 €.

C/ spolufinancovat predĺženie a úpravu 9 ks animovaných videí / 3500 € -
viac info viď 10/

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

44 950,00 €

Výška požadovanej dotácie
v eurách

37 600,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

7 350,00 €

Miera spolufinancovanie v
percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%

16.35%

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky



Rok Štátny orgán Názov projektu Celkové náklady
na projekt

Dotácia od
orgánov štátnej
správy

2018 MS SR Kozmo a jeho dobrodružstvá - preventívny program
pre deti od materských škôl 33980 27000

2018 MS SR
Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním,
realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou zákona
o obetiach trestných činov

20800 13500

2018 MPSVaR Dotácia na podporu rodovej rovnosti 6600 5000

2018 MS SR Dotácie Poradne pre obete a BŽD 41436 41436

2019 MS SR Dotácie Poradne pre obete a BŽD 31622 31622

2019 MPSVaR Podpora rodovej rovnosti na rok 2019 30343 5000

2020 MS SR Dotácie Poradne pre obete a BŽD 30056 30056

2020 MS SR Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí 22600 20000


