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Nový domov 



Domáci partneri:  
OZ Stropek, Krajina SK, OZ JAMARO 
Obce: Vápeník, Nižná Olšava 
Mesto: Stropkov 
Organizácie: POS Svidník, múzeá,     
                        Mestská  knižnica Stropkov 
Školy: SUŠ Kežmarok, ZŠ Stropkov  
Nezaradení remeselníci 



Cieľ projektu: 
Vytvoriť partnerstvo poznajúcich sa organizácií, ktorí si 
vedia navzájom pomôcť pri výmene skúseností a vedomostí 
na organizačnej a sektorovej úrovni.  
 
V projekte sme identifikovali 5 hlavných problémov: 
1. Strata mladých ľudí. 
2. Starší ľudia sú osamelí a ostávajú v úzadí. 
3. Strata tradičných zručností. 
4. Nízka ekonomická udržateľnosť. 
5. Spoločenská odlúčenosť. 



Učiaci sa v projekte: 
1. skupina - mladší dospelí (medzigeneračné       
                      učenie) - 10 
2. cieľová skupina – starší dospelí -  6 
3. cieľová skupina – dospelí z vidieka – 6 
4. cieľová skupina – zamestnanci partnerov -  7 
 
 
 
 
 



Tvorivé 
dielne  
na 

Islande 



 Tvorivé 
dielne na 
Islande 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BgvvFSJkyj0  

 



Tvorivé 
dielne  

v Škótsku 



Tvorivé dielne  
v Škótsku 

https://www.youtube.com/watch
?v=0V0OKNRvCl4 

https://www.youtube.com/watch?v=0V0OKNRvCl4
https://www.youtube.com/watch?v=0V0OKNRvCl4


Tvorivé dielne  
na Slovensku 

https://www.youtube.com/watch?v=
A59eHPPbEAI  



Tvorivé dielne  
na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A59eHPPbEAI  



Náš plán projektu odpovedá na otázky: 
ČO, PREČO, KTO, KEDY, KDE A AKO  
 
Šírenie a využívanie výsledkov, čiže 
prezentáciu projektu sme zamerali na: 
ČO, PREČO, KOMU, KEDY, KDE A AKO po 
ukončení projektu 
 
 
 



Šírenie výsledkov: 
- vo vlastnej organizácii (na stretnutí členov  
  a sympatizantov OZ, v rodinách), 
- na miestnych školách a organizáciách (cez našich  
  členov a účastníkov mobilít), 
- v médiách (cez články v novinách, videá v TV,  
  Youtube, Facebook). 
 



Šírenie a využívanie výsledkov mali tieto ciele:  
- zvyšovať informovanosť o projekte, o nových textilných 
technikách i iných ručných prácach, 
- odovzdávať skúsenosti a vedomosti, 
- zapájať zainteresované strany a cieľové skupiny, 
- spoločne využívať riešenie, 
- ovplyvňovať myslenie a postupy, 
- vytvárať nové partnerstvá, 
- výsledky môžu slúžiť ako zdroj informácií pre iných. 
 
Výsledky nášho projektu: 
- Hmatateľné (kroje, textilné výrobky, brožúra, leták, ...). 
- Nehmatateľné (cudzie jazyky, sebavedomie, nové zručnosti). 



Mladší dospelí 
remeselníci 

http://bardejov.korzar.sme.s
k/c/7306535/na-islande-ide-
nasa-palickovana-cipka-na-
dracku.html 



 Mladší dospelí 
remeselníci 



 Mladší dospelí 
remeselníci 

http://www.sus
kk.sk/organizac
ia-skoly/ 



http://www.michalovskespravy.sk/clanok/676-
michalovcanky-vystavuju-nadherne-sperky-a-

fotografie 
http://www.sashe.sk/MASA/journal/za-

oveckami-do-skotska 
http://www.michalovce.sk/files/6d8245dfa68fb

32ba73287c0994cd111.pdf 
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=zpm 

http://www.sashe.sk/MASA 
https://www.facebook.com/emilia.rudincova.1 
http://www.michalovce.sk/files/ff9a607094c62

131078f12c202de0bff.pdf 

Starší dospelí – 
cieľová skupina 
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Starší dospelí – 
cieľová skupina 

 



Dospelí z vidieka 



Dospelí z vidieka 



Dospelí z vidieka 



https://sk-
sk.facebook.com/pages/JAMARO-

oz-Vapenik/452568131539395 
 



KRAJINA SK 
 
 
 

www.landscape-svk.com 



OZ STROPEK  
FOLKLÓRNY SÚBOR 

STROPKOVČAN 
 



OZ STROPEK  
FOLKLÓRNY  

SPEVÁCKY SÚBOR 

STROPKOVČANI 
 



Brožúra  
o textilných remeselníkoch 

Stropkova a okolia 
 



Udržateľnosť 

- Rudincová založila OZ, aktivity s deťmi, dospelými, mládežou.      
  Získala finančné prostriedky na projekt Podoby Zemplína. 
- JAMARO pokračuje v spolupráci s obcou vo výrobe krojov.  
  Realizovali prvé projekty. 
- Pripravuje sa nový projekt.  
- SUŠ Kežmarok na základe nášho projektu a kontaktov podala  
   projekt, ktorý bol úspešný a v súčasnosti sú na Cypre. 
- Projekt mobilizoval iných remeselníkov – výstava. 
- Nižná Olšava – zspojila sa do projektu z Nórskych fondov 
- Kontakty cez Facebook sa zaslúžili o oživenie ručných prác. 
- Študenti z Anglicka sa 4 týždne učili textilné techniky u nás. 
 



- Široká spolupráca (čo najviac zapojených domácich partnerov). 
- Facebook - rýchla komunikácia a prenos informácií i šírenie výsledkov. 
- Spolupráca so samosprávami (Vápeník, Nižná Olšava, Brusnica). 
- Manažérska pomoc remeselníkom (nedokážu sa „predať“). 
- Priamy kontakt. 
 

                                              Neosvedčené prístupy/nástroje  
                                                využívania výsledkov 
 
- Nie každý je schopný vyjadrovať sa písomnou formou [správy z mobilít, články 
do novín (i od nezainteresovaných novinárov)].  
 
 

Osvedčené 
prístupy/nástroje 

využívania výsledkov 



Spätná väzba 
disseminačných aktivít 

 

 
- Od účastníkov projektu, zúčastnených organizácií        
  i zahraničných partnerov formou záverečných správ,     
  diskusií, prezentácií, článkov. 
- Od pozvaných i nepozvaných účastníkov aktivít projektu     
  (workshopy, semináre).   
- Množstvo konzultácií o projekte od nezainteresovaných     
   ľudí, či organizácií.  
- Z internetu (počet návštev, počet aktualizácií). 
- Záujem médií (tlač, TV, rozhlas). 
- Výrobky z mobilít slúžia učiacim sa ako motivácia. 
 



Záver 
 



Ďakujem za pozornosť. 


