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"Šijeme a tvoríme s deťmi a pre deti" sa uskutočňuje vďaka podpore z programu 
Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice s.r.o. 

„V utorok 13. marca 2018 bolo z grantového programu Spoločne pre región 
podporených ďalších šesť projektov, ktoré vylepšia životné prostredie a 
umožnia deťom a mládeži v košickom a prešovskom kraji plnohodnotne a 
bezpečne tráviť voľný čas. Symbolické šeky odovzdali prezident hutníckej 
spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej 
nadácie Laura Dittel. 

Vďaka grantu mali deti a mládež z MČ Košice – Džungľa možnosť naučiť sa šiť vďaka 
voľnočasovým kurzom Občianskeho združenia Tvorivá dielňa“. 

 

 

  

http://www.karpatskanadacia.sk/


I. MALÍ NÁVRHÁRI 

V rámci aktivít projektu pracovníčky komunitného centra spolu s deťmi navrhovali 
hračky. Výstavku sme umiestnili na nástenke Komunitného centra MČ KE Džungľa. 

II. HRAČKY PODĽA NÁVRHOV 

 

 

 

 

  



  

  

  

 

III. POMÔCKY  

 hodvábny papier alebo fólia na kopírovanie, 

 ihla na ručné šitie/šijací stroj, 

 nite, 

 vata na naplnenie, 

 krajčírske nožnice, 

 špendlíky, 

 krajčírska krieda, alebo fixka na textil, ceruzka 
 



Na šitie hračiek sme použili bavlnené látky rôznych farieb a vzorov, filc,  úplet, froté 
látky. 

K naplneniu hračiek môžete využiť aj vatelín, vatu, zvyšky látok, molitanovú drť, ale aj 
pohánkové šupky či guličky z polystyrénu.  

 

IV. POSTUP PRÁC 

Podľa predlohy si všetky diely ku každému modelu prenesieme na hodváby papier 
a vystrihneme. Pozorne umiestňujeme predlohu na látku podľa smeru vlákien látky.  
Krajčírskou kriedou, (mydlom alebo fixkou na textil) obkreslíme všetky diely podľa 
pripravenej predlohy.  Pričom si nechávame rezervu na švy. 

Časti tela (hlava, telo, ruky...) zošívame lícom k sebe a nechávame si otvor na 
prevrátenie a vyplnenie. Pri všívaní si tieto časti (ruky/labky), môžeme pristehovať, aby 
sa neposunuli pri  zošívaní predného, zadného dielu. Zošité telo taktiež vyplníme 
výplňovým materiálom.  

Našívanie detailov urobíme nakoniec, skrytým stehom. Koniec nite po urobení uzlíka 
vtiahneme do tela hračky. 

TIP:  

 Na fixáciu drobných častí – napríklad oči, ńufák použijeme lepiaci transparentný 
sprej v podobe dočasného lepidla s lepiacim efektom. Lepidlo  umožňuje 
opakovanú fixáciu materiálu. Sprej je možné použiť pre dočasné a opakované 
lepenie textilných materiálov a to bez rizika posuvu jedného materiálu voči 
druhému materiálu. Široké použitie spraya je v textilnom priemysle pre 
pripevnenie rozpracovaných aplikácií, vzorov počas rezania, kreslenia, alebo 
pri fixácii materiálu pri vyšívaní.  

 

 

 

 

 



 

 

V. SOVA 
 

  

  



  

  

  

 

 



IV. PREZETÁCIA PROJEKTU  
 
Šijeme a tvoríme s deťmi a pre deti  
 
Ďalší z projektov grantového programu Spoločne pre región vo finále 
Siedmy rok píše svoju históriu košické Občianske združenie Tvorivá dielňa, ktoré má 
sebou, napriek mladému veku, celý rad rôznorodých aktivít. Svoje miesto si našlo pri 
organizovaní umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích programov, podpore záujmu 
verejnosti o výtvarné techniky, arteterapiu, artefiletiku, či obnovu a zachovávanie 
remeselných zručností a tradičných remesiel. Jeho nadšenci majú za sebou viacero 
úspešných projektov a nesporne k nim patrí aj ešte stále prebiehajúci projekt Šijeme  
a tvoríme pre radosť s deťmi a pre deti, ktorému hodnotiaca komisia v jedenástom 
ročníku grantového programu U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre 
región prisúdila podporu na realizáciu vo výške 2250 eur. 
 
„Pri koncipovaní nášho projektu sme si dali za cieľ naučiť účastníkov voľnočasového 
kurzu zo sociálne znevýhodnených rodín v košickej mestskej časti Džungľa základné 
techniky šitia, zdobenia i maľovania textílií, a to pod vedením skúsenej lektorky,“ 
priblížila hlavný zámer projektu Karin Mikulášová z OZ Tvorivá dielňa. „Prínosom 
nesporne je, že získanie takejto praktickej zručnosti sa im zíde aj v budúcnosti. 
Napríklad pri úprave odevov, šití záclon a iných drobných krajčírskych prácach. 
Dodnes sme zorganizovali tri tvorivé dielne, s ktorými ako dobrovoľníčka pomáhala aj 
Erika Jacková z U. S. Steel Košice, a dva kurzy šitia detskej hračky, ktorých súčasťou 
bola prednáška o bezpečnosti pri práci so šijacím strojom. Deťom sme zasa premietli 
krátky film o bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami,“ vysvetlila a doložila, že 
na pláne je ešte jeden kurz šitia a tvorivá dielňa. „Výstupom bude tiež vytvorenie e-
booku postupov a fotografií z kreslenia a predstáv hračiek, ktoré sa deťom páčia 
a ktoré boli podľa ich návrhov vytvorené.“ 
 
Záujem o šitie, ako poznamenala Karin Mikulášová, neutícha. Preto jeho účastníci, 
členovia občianskeho združenia Tvorivá dielňa, pracovníčky komunitného centra v MČ 
Košice-Džungľa i jeho starostka Adriana Balogová Šebeščáková hľadajú spôsoby, ako 
v projekte pokračovať aj naďalej. Grantový program Spoločne pre región aj v tejto 
súvislosti v občianskom združení vnímajú ako zmysluplný a nápomocný. „Z nášho 
pohľadu je to program pre reálnych ľudí, ktorým sa otvorili nové možnosti, pomoc pre 
neziskové organizácie pri uskutočňovaní aktivít pre verejnosť. Nám umožnil posilňovať 
tvorivé zručnosti, viesť účastníkov kurzov k samostatnosti, poskytnúť im pomocnú ruku 
pri zvládaní náročných situácií, ale tiež zážitok zo spoločného tvorenia a v rámci 
komunity spojiť tvorivé s užitočným.“ 
 
Zdroj:  

 http://www.usske.sk/sk/clanok/sijeme-a-tvorime-pre-radost-s-detmi-a-pre-deti 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usske.sk/sk/clanok/sijeme-a-tvorime-pre-radost-s-detmi-a-pre-deti


Vytvorené výrobky z tvorivých dielní a kurzov šitia sme prezentovali vo Vianočnom 
charitatívnom stánku spoločnosti U.S. Steel dňa 9.12.2018. 
 

 
 
Zdroj:  

 https://kdmedia.blob.core.windows.net/media/filer_public/5c/c6/5cc6ac3c-
7c20-4c09-9db4-ca1fbb899436/letak_ussteel.pdf 

 
Viac informácií o OZ Tvorivá dielňa: 

 http://www.oztvorivadielna.sk/karpatska-nadacia 

 https://www.facebook.com/OZTvorivadielna/ 
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