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Projekt  je realizovaný  v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže. 

                                         NeBezpečný internet    

     

Projektom NeBezpečný internet sme vytvorili priestor pre aktivizáciu sa peer skupín v termíne   

1.8.2017 -31.12.2017. 

Cieľovou skupinou boli mladí ľudia 14-18 roční peer aktivisti, žiaci ZŠ a SŠ v meste Stará Ľubovňa. 

Cieľom projektu bolo zmapovať, zaškoliť a poskytnúť priestor mladým ľuďom (peer aktivistom ) na 

vytvorenie pravidelných aktivít zameraných na vzdelávanie a výchovu k ľudským právam, formovanie 

etických hodnôt, pozitívneho vzťahu k rôznorodosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, 

nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite, kritickému mysleniu. 

Aktivity projektu 

V 30.08.2018 sme zrealizovali pracovné stretnutie so záujemcami z radov mladých ľudí. 

V termíne 29-31.10.2017 sme zrealizovali 1. školenie na tému : „Internet a jeho nebezpečenstvo“. 

Vo workshopoch sme sa zamerali na vytváranie a formovanie hodnotového rebríčka.  Prelúskali sme 
sa nástrahami kyberšikany. Snažili sme sa kriticky zmýšľať a riešiť problémy modelových situácií 
v kolektívoch. Naučili sme sa rozlišovať situácie, v ktorých sa stávame terčom útoku na naše súkromie. 

V termíne 16.-18.11.2017 sme zrealizovali 2. školenie na tému: „ Ľudské práva, diskriminácia, 
manipulácia – kritické myslenie“. 

Vo workshopoch sme si precvičili interaktívne rolové hry- „zažitie diskriminácie“, ktoré nás v mnohých 
ohľadoch presvedčili o tom, že v našom prostredí sa omnoho viac stretávame s diskrimináciou, ktorú  
si vedome nepripúšťame.  Naučili sme sa citlivo vnímať historické fakty mnohých národností a ich 
špecifiká rešpektovať v dnešnej modernej dobe. 

V termíne 22.11.2017 sme zrealizovali workshopy na školách mesta Stará Ľubovňa, v ktorých sme sa 
zamerali na nástrahy internetu a vplyv sociálnych sietí na mladých ľudí. 

V priebehu trvania projektu majú mladí ľudia možnosť stretávať sa „v otvorenej obývačke“, kde môžu 
diskutovať, riešiť spoločné úlohy, hrať spoločenské hry, navzájom sa učiť rešpektovať názor druhého. 

V termíne 28.12.2017 sa uskutočnilo Záverečné stretnutie, na ktorom sme podali návrhy na 
spracovanie a vydanie metodiky školenia a workshopov pre vytvorenie publikácie reprezentujúcej 
projekt. 

  


