
Slovenské provincie Saleziánov dona Bosca a Dcér Márie 

Pomocnice (saleziánky) Ťa pozývajú vstúpiť do výnimočného projektu 

 

Saleziánski preventisti – Chceme o tom hovoriť 

Samotný názov pozvánky prezrádza, že ide o výnimočný projekt, ktorý sa v saleziánskom prostredí 

realizuje len pár rokov. Je súčasťou vznikajúceho systému ochrany detí a zraniteľných osôbv rámci celej 

saleziánskej rodiny na Slovensku. Cieľom programu je pripraviť dobrovoľných preventistov 

a preventistky pre diela so saleziánskym prvkom (mládežnícke strediská, oratká, kluby, futbalové kluby, 

sociálne projekty). 

Úlohou preventistov je otvárať témy ochrany vhodným preventívnym spôsobom vo svojich 

domovských strediskách a v jednotlivých saleziánskych dielach. Mali by poskytovať podporu pre 

vedenie a animátorov v ich práci s mladými. Zaoberajú sa najmä témami, ktoré sú v dnešnej dobe 

zvlášť vypuklé a mladých výrazne zasahujú a zraňujú. 

Vzdelávanie sa uskutoční v troch víkendových termínoch, pričom je nutné sa zúčastniť na každom 

z nich (trvanie každého modulu je od piatka obeda do nedele doobeda).  Jednotlivé moduly vzdelávania 

sa uskutočnia v termínoch: 

24.3. – 26.3., 21.4. - 23.4., 26.5. – 28.5. 2023 na Donovaloch 

Skupina bude pozostávať z maximálne 15 účastníkov. 

Účasť odporúčame tým, ktorí: 

 sa aktívne angažujú v pastorácii mládeže v jednotlivých zložkách saleziánskej rodiny (SDB, 

FMA, Domka, Laura, ASC, Exalievi, futbalové kluby, sociálne projekty) 

 majú odvahu hovoriť o témach, o ktorých nikto nechce hovoriť (sexuálne zneužívanie 

a obťažovanie v cirkevnom prostredí, ponuka nevhodných online stránok, šikana, extrémizmus 

a pod.) 

 sú vnímaví na podnety detí alebo animátorov a chceli by pomôcť, ale nevedia ako na to,  s kým 

o tom hovoriť, ako postupovať 

Podmienky účasti 

 preferovaný vek účastníkov je nad 30 rokov 

 predošlá priama skúsenosť s prácou s deťmi a mladými 

 znalosť saleziánskeho prostredia niektorej zo zložiek saleziánskej rodiny na miestnej úrovni 

 vítaná je určitá odbornosť a skúsenosť v témach súvisiacich s ochranou detí (pedagogiky, 

psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna práca) 

 je nutné zaslať krátky životopis a odporúčanie vedúceho pastorácie alebo saleziánky na 

miestnej úrovni alebo autority, ktorej podliehaš (kto ťa vysiela) 

Benefity vzdelávania:  

Nadobudnuté poznatky a prax sú využiteľné v bežnom živote, v zamestnaní, alebo pri výchove (aj 
vlastných) detí. 



 

Cena 

Náklady na jedného účastníka za všetky moduly vzdelávania predstavujú 730,- eur. 

Počítame s tým, že nezištne pracuješ pre dobro mladých. Preto ti vďaka našim darcom 

a podporovateľom ponúkame vzdelávanie za  120,- eur. 

Cena zahŕňa ubytovanie a stravu, náklady na lektorov, potvrdenie o absolvovaní vzdelávania. 

 

Prihlasovanie 

Prihlásiť sa môžeš do 12.2.2023 vyplnením formulára https://forms.gle/5kB2FaTviT1tamr7A 

a pripojením svojho životopisu a odporúčania. O zaradení do vzdelávania ťa budeme informovať 
po výbere účastníkov do 28.2.2023. 

 

Kontakt na organizátora 

Katarína Jánošová, katarina.janosova@saleziani.sk, 0918/493979 

https://forms.gle/5kB2FaTviT1tamr7A
mailto:katarina.janosova@saleziani.sk

