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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 / TĽUR, Slovensko 

 Dátum   
aktivity 

Typ media Link Opis aktivity Príloha 

1. 6.9.2017 Web 
občianskeho 
združenia 

www.ludoveremesla.org Základné informácie o projekte  Kreatívny ergoterapeut.  

2. 20.10.201
9 

Valné 
zhromaždenie 

 Jedným z bodov programu valného zhromaždenia bolo 
podanie informácii o novom projekte Ergoterapeut 
všetkým členom občianskeho združenia. 

 

 
3. Október 

2017 
Facebook  

 
Fotografie základné informácie o projektovom stretnutí 
v Českom Tešíne 

 

4. 28.4.2018 Roll up  Roll up vo veľkosti 2x0,90 umiestnený na podujatí Ľudové 
umelecké remeslá v Topoľčanoch 

 

5. 18-
20.5.2018 

Roll up  Roll up s informáciami projektu umiestnený na podujatí 
Tradičné umelecké remeslá v Piešťanoch 

 
6. Máj 2018 Bulletin https://drive.google.com/file/d/15B5I

GVXKvwPI35Oy04o5LrYS7oznvidm/vie
w?usp=sharing 

Informácie o projekte uverejnené v bulletine všetkých 
podujatí a aktivít oz TĽUR 

 

7. Máj 2018 Facebook  Fotografie a informácie o II. Nadnárodnom stretnutí v 
Piešťanoch 

 

8. 2.6.2018 Roll up  Roll up s informáciami projektu umiestnený na podujatí 
Ľudové umelecké remeslá v Skalici 

 
8. Júl 2018 facebook  Fotografie a informácie o III. Nadnárodnom stretnutí 

v Ustroni, Poľsko 
 



 21-
22.7.2018 

Roll up  Roll up s informáciami projektu umiestnený na podujatí 
Ľudové umelecké remeslá na Štrbskom Plese 

 
 11-

12.8.2018 
Roll up  Roll up s informáciami projektu umiestnený na podujatí 

Ľudové umelecké remeslá v Senci 
 

 17.9.2018 Valné 
zhromaženie 

 Valné zhromaždenie s členmi oz TĽUR o priebehu všetkých 
projektových stretnutí a pokračovaní projektu. 

 

9. Október 
2018 

Facebook  Fotografie a informácie o krátkodobých školiacich 
aktivitách v Kovačici, Srbsko 

 

10
. 

3.11.2018  Beseda  Beseda s členmi FS Kolovrátok a oz Naše rodné Slovensko 
Na tému projektové aktivity oz TĽUR 

 
11
. 

Máj  Brožúra  Šírená medzi projektovými partnermi a pridruženými 
organizáciami. Vytvorená v pdf a tlačenej forme.  

 

12  2019 web  Webová stránka projektu  
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