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Názov projektu

Srdce dokorán (interaktívne workshopy)

Termín realizácie

01.09.2021 – 31.12.2021

Miesto realizácie

Prešovský alebo Košický kraj, marginalizované rómske komunity -  deti a mládež v zaria-
deniach, ako komunitné centrum, centrum voľného času, špeciálna škola, spojená škola, 

odborné učilište, prednostne v najmenej rozvinutých okresoch týchto krajov.

Organizátor
ANNOGALLERY

Zámer a stručná charakteristika projektu
Zámerom projektu je podpora neformálno-vzdelávacích, kultúrnych aktivít rómskych detí 

a mládeže prostredníctvom realizácie tvorivých workshopov.

Hlavná cieľová skupina
Deti a mládež, marginalizované rómske komunity.

Vedľajšia cieľová skupina
Pedagogickí, výchovní, sociálni pracovníci, rodičia, široká verejnosť.

Základné údaje o projekte

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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REALIZÁCIA  
TVORIVÝCH 
WORKSHOPOV

Projektu sa zúčastnili žiaci špeciálnych tried Základnej školy v Rakúsoch. Celkovo sa  
uskutočnili štyri tvorivé workshopy pod odborným vedením keramikára Petra Smika,  
na ktorých deti spoločne s lektorom experimentovali s hlinou.

Termíny workshopov

29.09.2021, 30.09.2021, 6.10.2021, 25.10.2021
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Deti si vyskúšali modelovanie z voľnej ruky, tvorenie z plátov hliny a maľovanie keramiky 
farebnými glazúrami. Spoločnými silami vyhotovili kolektívne dielko, veľký keramický reliéf 
srdca, ako symbolu priateľstva a vzájomného porozumenia.

Keramické srdce je nainštalované v priestoroch školy, aby sa s ním mohli pochváliť  rodičom 
a ostatným návštevníkom školy. Okrem spoločného reliéfu si deti vyrobili aj rôzne kera-
mické výrobky, ako misky a  svietniky.

Účastníci tvorivých workshopov

Základná škola s  materskou školou, špeciálne triedy, Rakúsy 81, okr. Kežmarok
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Občianske združenie ANNOGALLERY sa od svojho vzniku v roku 2008 venuje realizovaniu 
tvorivých a umeleckých aktivít so zameraním na voľnú keramickú tvorbu, točenie na kruhu, 
prácu so sklom, vitráž a sklenenú mozaiku. Okrem kurzov, workshopov a rôznych tvorivých 
dielní pre širokú verejnosť, deti, seniorov, ako aj špecifické cieľové publikum, je činnosť 
združenia orientovaná na prezentáciu umenia a umeleckej tvorby domácich a zahraničných 
umelcov, organizovanie plenérov, rezidenčných pobytov pre umelcov a výstav súčasného 
umenia. Silnou stránkou sú odborné skúsenosti, inovatívny prístup a partnerská spolupráca 
v medzinárodných projektoch.
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