
                                                                                                                                                                               

      Lokálne aktivity / Club Kreatornica, Srbsko 

                                        

Pridružené organizácie /Srbsko 

Organizácia/Organization Adresa/Adress Cieľové 
skupiny/Target 
groups 

Krátky popis  spolupráce/Short 
description of cooperation 

Stredisko pre 
sociálnu prácu 

Čaplovičova 
17 
Kovačica 

Osoby so 
zdravotným 
postihnutím  

Účasť osôb so zdravotným 
postihnutím v kreatívnych 
dielňach a ich zapájanie do 
spolupráce na lokálnych 
kultúrnych podujatiach, kde majú 
prezentovať a predávať svoju 
tvorbu. 

Turistická organizácia 
okresu Kovačica 

Masarykova 
69 
Kovačica 
  

Remeselníci a  
umelci, ako aj 
široká kultúrna 
verejnosť 
navštevujúca naše 

Kontaktovanie a organizovanie 
navštevy remeselníkov a umelcov 
a ich účasti na na jarmokoch, 
dielňach, prednáškach 



spoluorganizované 
podujatia 

Ženský spolok Janka Bulíka 
Kovačica 

Široká kultúrna 
verejnosť a 
záujemcovia o 
tradičné ručné 
práce a remeslá  
tipickými 
lokálnymi 
ľudovými motívmi  

Spoluorganizovanie jarmokov, 
účasť na výstavách a prezentácia 
kovačkých výšiviek a iných ručných 
pre turistických navštevníkov obce 

    
Tabuľka lokálnych aktivít/ The table of local activities – Club Kreatornica, Srbsko 

Termín/ 
Date 

Názov aktivity, zameranie 
/Name and focus of activity 

Činnosť/activity 
Popis/description 

Cieľové skupiny/target groups Počet zapojených 
spolu/Number of 
participants 

Počet zapojených 
zamestnancov/ 
number of involved 
employees 

  Stretnutie a dohoda o spolupráci Spracovanie plánu a programu Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

   Postihnuté deti a dospelí   

04.11.-
22.12.2017. 

Výroba privesku z kože dielne Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

15.01.-
15.03.2018. 

Výroba šperkov dielne Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

20.08.2018. Maľovanie na dreve Dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

24.08.2018. Výroba svietnikov dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

29.08.2018. Brošne z filcu dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

06.09.2018. Aromatické dielne dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

13.09.2018. Obaľovanie mydiel do filcu dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

25.09.2018. Výroba šperkov dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

27.09.2018. Výroba suvenírov dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 



06.10.2018. Tradičný oktobrový jarmok Prezentácija a predaj výrobkov Návštevníci jarmoku a širšia 
verejnosť 

10 4+4 

08.10.2018. Návšteva projektových partnerov Prezentácija činosti v ramci projektu Zamestnanci v dennom pobyte 
a všetci partneri projektu 

26 4+4 

19.11.2018. Tkanie dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

26.11.2018. Výroba vianočných ozdôb dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

19.12.2018. Vítanie Deda Mráza Výstava a kultúrny program Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

20.12.2018. Tkanie dielňa Postihnuté deti a dospelí 10 3+1 

23.12.2018. Vianočný jarmok Prezentácija a predaj výrobkov Návštevnici jarmoku a širšia 
verejnosť 

10 4+4 

26.04.2019. Výstava výrobkov Výstava a kultúrny program Návštevnici 10 4+1 

 


