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Najčastejšie prostriedky šírenia projektu: 

➢ Internet / webové stránky projektových partnerov, web projektu, facebook 

➢ Médiá / regionálne média, regionálne TV, bulletiny 

➢ Samostatná projektová brožúra / šírená projektovými partnermi a pridruženými organizáciámi 

➢ Semináre, besedy, dni otvorených dverí 

 

 

 

 



Disseminácia – CSS Český Těšín                                                

 The date of 
activity 

Type of medium Link Description of activity Note/Attachement Target groups 

1. Říjen 2017 Webové stránky 
organizace 

http://csstesin.cz/Kreativni-ergoterapeut-
jako-jeden-z-piliru-cinnosti-zarizeni-
socialnich-sluzeb/ 

Informace o projektu  Široká 
veřejnost 

2. 6.12.2017 Reportáž 
v „Těšínských 
minutách“ – 
lokální TV 

http://www.tesin.cz/tesinske-minuty/ Informace o předvánoční 
výstavě v CSS včetně 
realizovaného projektu 

 Široká 
veřejnost 

3. 16.1.2018 Reportáž v 
„Wydarzeniach“ 
v Českém rozhlase 
Ostrava 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/39713
50 
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice
%5B%5D=Ostrava&porad%5B%5D=Wyda
rzenia&zobrazNevysilane=1 

Informace o projektu  Široká 
veřejnost 

4. 6.3.2018 Článek 
v regionálním tisku 
„Karvinský 
a havířovský 
deník“ 

Pouze v tištěné verzi Informace o projektu  Široká 
veřejnost 

5. 14.3.2018 Článek 
v regionálním tisku 
„Hutník“ 

Pouze v tištěné verzi Informace o projektu  Široká 
veřejnost 

7. 22.11.2018 Propagace 
předvánoční 
výstavy v CSS 
v regionálním tisku 
„Těšínské listy“ 

http://www.tesin.cz/wp-
content/uploads/2018/11/06TL_web.pdf 

Informace o předvánoční 
výstavě v CSS s prezentací 
výrobků zájmové dílny 
realizovaného projektu 

 Široká 
veřejnost 

8. 13.12.2018 Aktuality Českého 
rozhlasu Ostrava – 
polské vysílání 

https://ostrava.rozhlas.cz/aktualnosci-
radia-czeskiego-v-ostrawie-7704279 
 

Informace o projektu  Široká 
veřejnost 

https://ostrava.rozhlas.cz/aktualnosci-radia-czeskiego-v-ostrawie-7704279
https://ostrava.rozhlas.cz/aktualnosci-radia-czeskiego-v-ostrawie-7704279


9. 19.12.2018 Reportáž 
v „Těšínských 
minutách“ – 
lokální TV 

http://www.tesin.cz/tesinske-minuty/ Informace o předvánoční 
výstavě v CSS včetně 
realizovaného projektu 

 Široká 
veřejnost 

10. 19.12.2018 Článek 
v regionálním tisku 
„Hutník“ 

Pouze v tištěné verzi Informace o předvánoční 
výstavě v CSS včetně 
realizovaného projektu 

 Široká 
veřejnost 
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This project was implemented with the financial support of the European Union.  Only the authors of the materials and articles who 
contributed into the brochure  are responsible for their contents. This brochure does not represent the opinions of the European 
Commission, and the European Commission shall not be responsible for the use of information contained in the brochure.  

 
 

                                                                                             




