
  

 

VLÁKNA NÁS SPÁJAJÚ 
Projekt podporuje nadácia GRANVIA a spoločnosti, ktoré sa 

podieľajú na realizácii projektu rýchlostnej cesty R1-PR1BINA 

s francúzskou nadáciou Fondation VINCI pour la cité.     

 

Zvieratá a ľudia navzájom o.z ,   Nová Polhora 145, 044 44 

slavka@animalpartners.sk,     animalpartnes.sk, weaving.sk 
 

+421 949177110 

 

animalpartners.sk 

projekty zamerané na sociálnu 
inklúziu, ktoré pomáhajú 
dlhodobo nezamestnaným 
a znevýhodneným 
uchádzačom zaradiť sa do 
pracovného procesu, alebo 
napomáhajú rozvíjať solidaritu 
v spoločnosti. 

VLÁKNA NÁS 
SPÁJAJÚ JE 
PROJEKT 
SOCIÁLNEJ 
INKLÚZIE 

PROJEKT 
VLÁKNA NÁS 
SPÁJAJÚ JE 
SOCIÁLNE 
ZAMERANÝ 

Podporuje zamestnanosť –

začlenenie do pracovného 

procesu znevýhodnených a 

tých, ktorí sa ocitli na okraji 

spoločnosti.  

 

Poskytuje  odborné 

vzdelávanie a kvalifikáciu v 

tkáčskom remesle. 

 

V spolupráci s odborníkmi 

zo sociálnej oblasti, oblasti 

duševného zdravia a 

intervencií s asistenciou 

zvierat pomáha 

znevýhodneným opätovne 

sa začleniť do spoločnosti. 

 

Podporuje vytváranie 

komunít a napomáha k 

lepšiemu spolunažívaniu 

ľudí.  

NADÁCIA 
GRANVIA 
PODPORUJE 

mailto:slavka@animalpartners.sk


  

  

AHOJ, SME 
OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE 
ZVIERATÁ 
A ĽUDIA 
NAVZÁJOM 

Pracujeme v oblasti 
Intervencií s asistenciou 
zvierat/ Animal Assisted 
Intervention (AAI), čo je 
spoločný termín pre 
intervencie, ktoré využívajú 
výhody pozitívnych účinkov 
zvierat na ľudí.  

Venujeme sa tiež rozvoju 
tzv. Fariem starostlivosti, 
podporujeme remeslá a 
rozvíjame kultúru 
tkania.Prostredníctvom 
tkania sa snažíme riešiť 
výzvy, ktorým čelia ľudia na 
Slovensku a svet. 

Naša filozofia je - zachovať 
techniku, zachovať remeslo 
avšak inšpirovať sa 
metódou voľného štýlu 
tkania, ktorá ku tkaniu 
pristupuje inak - podporuje 
slobodné vyjadrovanie bez 
posudzovania a pravidiel 
vzoru, pre všetkých ľudí bez 
ohľadu na vek, schopnosti 
alebo predchádzajúce 
skúsenosti. 

Tkanie prezentujeme ako 
nástroj podpory jednotlivcov 
a skupín, so záujmom o 
sebapoznávanie, liečenie, 
udržateľné umenie a 
zábavu. V súčasnom svete 
to vnímame ako veľmi 
dôležité. 
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PREČO 
TKÁME  

 

Žijeme vo svete, kde nás technológia 
dokáže spojiť s kýmkoľvek a napriek tomu si 
len zriedka pozeráme do očí. Nemáme čas 
na to, aby sme sa skutočne videli, poznali 
alebo si dôverovali 

POVZBUDZUJEME ĽUDÍ 
ABY ZAŽILI INÝ 
PREPOJENEJŠÍ SPOSOB 
ŽIVOTA 
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Pozývame všetkých, aby začali žiť ako tkáč 
a posúvali našu kultúru z kultúry, ktorá si 
cení individuálny úspech, na kultúru, ktorá 
nachádza hodnotu v hlbokých vzťahoch a 
úspechu v komunite. 

PREDSTAVUJEME 
TKANIE AKO NÁSTROJ 
PODPORY 
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Podpory jednotlivcov a skupín ľudí so 
záujmom o sebapoznávanie, liečenie, 
udržateľné umenie a zábavu. 

IDENTIFIKÁCIA 
03 

 

V našich dielach sú utkané príbehy, ktoré 
spájame s priadzami. Tkanie pre nás 
predstavuje preskúmanie vplyvu každej 
priadze, počnúc našimi zdrojmi inšpirácie 
a ich prevedením do jedinečných textilných 
výrobkov. 

JEDINEČNOSŤ 
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Každý náš produkt je jedinečný. Rovnako 
indivudálny ako človek, ktorý ho tkal. 

NAŠE PRODUKTY 
ROZPRÁVAJÚ VLASTNÝ 
PRÍBEH – FARBOU, 
TVAROM, SPÔSOBOM 
TKANIA A MATERIÁLOM 
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Tvoríme textilné umelecké diela pre 
podlahy, steny aj na seba. 

Pracujeme prevažne s vlnou. 

Vlna je materiál na ktorom je 

založený silný vzťah medzi 

našimi ľuďmi, ktorí tkajú 

a ovečkami, ktoré chováme.  



 

  

 

 
 

UDRŽATEĽNOSŤ 

nie je len o spravodlivej 
a ekologickej výrobe, ale 
aj o tom, ako dlho niečo 
trvá. 

Trvalo udržateľné 
značky často vyrábajú 
kolekcie, ktoré sú menej 
citlivé na trendy, a preto 
ich vydávajú menej.  

Keď sú ľudia, životné 
prostredie, zvieratá a 
ekonomika v rovnováhe, 
dá sa nazvať niečo 
udržateľné. 
 

„Objaviť alebo prehĺbiť 
a rozvíjať svoje životné 
poslanie a vnášať svoju 
dušu do svojej práce je 
základ osobného 
i pracovného šťastia.“  
 

VLNA JE  
KRÁSNY  
MATERIÁL 

Pracujeme prevažne s vlnou z našich 
ovečiek a vlnou zo slovenských ovcí.  

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. 



  

  DZIVA ručne 
tkané výrobky, 
šály, tašky, 
doplny na 
podlahu, stenu aj 
na seba, tkané s  
LÁSKOU 

SPOLUPRÁCA S 
DIELŇOU DZIVA  
RUČNE TKANÉ 
VÝROBKY 

Tkaná krása Moniky Babicovej – šály 
utkané v chránenom pracovisku Dziva.  

 

 

 

 

Monika Babicová   
kontakt : dziva@dziva.sk  

N OVINY ZV IERATÁ A  ĽUD IA NAVZÁJOM 09 /202 1 
TEMPLATE/2 021 
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Monika Babicová založila 
tkáčsku dieľničku 
s názvom DZIVA, ktorá je 
chráneným pracoviskom.  
 
Prečo a ako vznikla 
myšlienka venovať sa 
tomuto krásnemu 
remeslu sa dočítate na 
jej web.sídle dziva.sk 



 

 

   

 

krosná, kolovrátky 

tkáčske , gobelínové  

stužkové 

stavy, česačky  

 

Väčšina našich produktov je zo 100% vlny.  
Každý produkt rozpráva svoj vlastný farebný 
a dizajnový príbeh, každý jedinečný výrobok má 
odlišné spôsoby tkania a návrhu 

weaving.sk 
naše miesto venované tkaniu a 

kreatívnym textilným technikám 

 

 

 

Podporuje nás nadácia GRANVIA 

N OVINY ZV IERATÁ A  ĽUD IA NAVZÁJOM 09 /202 1 
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Podporuje nás nadácia GRANVIA 



  

 

ZVIERATÁ A ĽUDIA 
NAVZÁJOM O.Z. 
Nová Polhora 145, 044 44 Košice okolie 
Výjazd z diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami  
web: animalpartners.sk    slavka@animalpartners.sk 

 

V ĎALŠOM ČÍSLE 
PREDSTAVÍME 
RUČNE TKANÉ 
OBOJKY  

Kolekcie ručne tkaných 
obojkov a vôdzok na 
stužkovom stave Inkle loom 
Asfhord vďaka podpore 
nadácie GRANVIA 

 

PREDSTAVÍME  

 

kreatívne textilné výrobky 
mladých žien po liečbe 

závislostí, mamičiek, 
znevýhodnených na trhu 
práce pre zdravotné 
postihnutie ich dieťaťa, 
jedinečné háčkované  
podbradníky, svadobné 
šatky, tkané doplnky a iné. 

 

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí  a 
zvierat – reg. č. VVS/1-900/90-58727. 

Pracujeme vo vzácnej symbióze profesionálov a 
dobrovoľníkov a ako neziskovka vraciame všetky 
príjmy späť do rozvoja našej práce, protože to, čo 
robíme, dáva zmysel. 

 

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. 


