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Projekt „Aplikácia remeselných zručností pre sociálne 
začleňovanie“ Spája dve hlavné aktivity oz Tradičné 
ľudové umelecké remeslá 

UCHOVÁVANIE 
ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A 
REMESIEL 
ORGANIZOVANÍM 
PODUJATÍ ĽUDOVÉ 
UMELECKÉ REMESLÁ VO 
VIACERÝCH MESTÁCH 
NA SLOVENSKU  

SPOLUPRÁCU S 
DOMOVMI SOCIÁLNYCH 
SLUŽ IEB A TO HLAVNE 
ICH ÚČASŤOU NA 
PROJEKTOCH ERASMUS 
+  
A ORGANIZOVANÍM 
WORKSHOPOV V 
TÝCHTO DOMOVOCH 

“

“

“

“



Ciele projektu SKILLS

➢ zvýšenie kompetencií a odborností remeselníkov v 
oblasti výučby ľudových remesiel 

➢výučba ergoterapeutov pri  realizácii tvorivých dielní pre 
klientov DSS  

➢ zvýšenie počtu spolupracujúcich domovov sociálnych 
služieb vo viacerých regiónoch SR.



    Účastníci projektu:

Vedenie oz TĽUR vybralo na štruktúrovaný kurz v Gliwiciach piatich účastníkov z radov členov združenia. 



Vykonané aktivity na štruktúrovanom kurze:



Štruktúrovaný  kurz  v keramickej dielni 
Stowarzyszenie Forum Ceramików v Gliwiciach 

V Gliwiciach prebiehali 
spoločné keramické workshopy. 
Spočívali v teoretickej i 
praktickej výučbe výroby 
keramiky. Účastníci boli 
vyškolení vo výrobe keramiky – 
figurálnej, z foriem a keramiky 
RAKU. Na záver kurzu prebehla 
vernisáž  diel umelcov 
Stowarzyszenia a oslava 
sv.Michala- patróna všetkých 
keramikárov. 



WORKSHOP





Návšteva v Centre sociálnich služeb v Českom Tešíne





Návšteva v stacionári – Srodowiskowy Dom 
Samopomocy dla osob z zaburzeniamy psychicznymi v 
Gliwiciach.

Účastníci absolvovali prehliadku dielní – 
keramickú, sklársku, kurzy varenia, hudobnú 
terapiu, keramickú. Lektorka z centra pani 
Alexandra Kwolek nás oboznamuje s 
jednotlivými druhmi terapií a s možnosťami 
klientov zvládať jednotlivé druhy práce. 





Návšteva v Miejskom Dome Spokojnej Starosci v 
Ustroni, Poľsko

Pani riaditeľka Ilonka 
Niedoba nám ukázala 
výrobky klientov ich 
domova pre seniorov a 
predstavila aktivity 
seniorov aj mimo domova





A nakoniec: vernisáž umelcov z Gliwic a sviatok 
sv. Michala –patróna keramikárov





Na Slovensku sa ľudové zvyky, tradície a obyčaje udržiavajú rozličným 
spôsobom. Významnou súčasťou kultúrnych tradícii sú ľudové remeslá, ktoré 
sú jedinečným kultúrnym dedičstvom Slovenska a svedčia o vysokej kvalite 
ľudových výrobcov 
Je veľmi dôležité podporovať ľudových remeselníkov a výrobcov v ich 
činnosti a dať im možnosť vlastnej prezentácie a sebarealizácie. Z tohto 
dôvodu vzniklo v roku 2006 občianske združenie Tradičné ľudové umelecké 
remeslá z Leopoldova. Činnosť združenia je zameraná na zachovávanie 
tradičných ľudových remesiel a remeselníkov na Slovensku a na prezentáciu 
slovenskej ľudovej kultúry v zahraničí. Medzi hlavné aktivity združenie patrí 
organizovanie medzinárodného festivalu ľudových remesiel  ĽUDOVÉ 
UMELECKÉ REMESLÁ. Podujatie sa organizuje v šiestich mestách Slovenska: v 
Skalici, Piešťanoch, Topoľčanoch, na Štrbskom Plese, v Senci a na hrade 
Červený Kameň. 

Ľudové Umelecké Remeslá na Slovensku



Projekty podporené EU v programe Erasmus+

WORKSHOP 
INTEGRA 
Šanca pre minority 
FOKL CRAFTS-CHANCE FOR EVERYBODY 
Excelentní lektori vzdelávania dospelých-základ a jadro kvalitnej inštitúcie 
Craft for better future 
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb  
Follow the story-applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education /APSTELL  
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám 
Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie



www.ludoveremesla.org

ĎAKUJEME


