
Netradiční džarkovia  

(tlačová správa) 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pripravilo pre členov občianskeho združenia 

Vzostup5 od 4. septembra do 2. októbra 2017 tvorivé dielne drôtovania. Združenie pôsobí 

v Považskej Bystrici a členmi sú dospelí hendikepovaní ľudia s  rôznymi typmi postihnutia 

mentálneho i fyzického charakteru, a tiež ich rodinní príslušníci a dobrovoľníci - asistenti.  

Finančnú dotáciu na projekt poskytlo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Kultúra 

znevýhodnených skupín, podprogram Živá kultúra. Program slúži na podporu a rozvoj 

kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín 

obyvateľstva. Prispieva k odstraňovaniu predsudkov a k odbúravaniu bariér v dostupnosti 

kultúry osobám so zdravotným postihnutím. Rozvojom kultúrnych a spoločenských potrieb 

napomáha ich integrácii do spoločnosti. 

Projekt „Netradiční džarkovia“ (kedysi „džarkovia“ boli drotárski učni ) ponúkol 

hendikepovaným ľuďom možnosť naučiť sa základy práce s drôtom. Pozostával z piatich 

stretnutí, ktoré sa konali každý pondelok v priestoroch vlastivedného múzea. Prvé štyri 

stretnutia boli zamerané na rozvoj manuálnych zručností. Na prvom stretnutí sme vyrábali 

drôtené srdiečko, na druhej náramky s menom a na ďalších prívesok anjelika a pavúčika 

s motýlikom. Posledné piate stretnutie malo charakter hodnotiaceho semináru, na ktorom 

účastníci získali certifikáty o absolvovaní minikurzu drôtovania a prezreli si záverečnú 

prezentáciu fotografií z predchádzajúcich dielničiek. Pracovné stretnutia boli vždy 

sprevádzané hudobným pozadím, ktoré prispelo k uvoľnenej priateľskej atmosfére. 

Účastníci boli veselí, uvoľnení, s radosťou spolupracovali, zo všetkého sa tešili, cítili sa 

príjemne v spoločnosti kamarátov zo združenia a bez väčších problémov zvládli jednoduché 

pracovné postupy, ktoré sme pre nich pripravili. Pri práci s hendikepovanými nám okrem 

pracovníkov múzea  pomáhali i dobrovoľníci zo zduženia Vzostup5. 

Projekt prispel k rozvoju jemnej motoriky zúčastnených a umožnil im zmysluplne 

využiť voľný čas v spoločnosti ľudí, ktorí sú im blízki. Tvorivých aktivít sa počas piatich 

stretnutí zúčastnilo 114 ľudí. 

V Považskej Bystrici dňa 3. 10. 2017 

Mgr. Paulína Prengelová, odborná garantka projektu 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


