Proiect social: „Pregătindu-ne astăzi pentru un
viitor mai bun” – Atelier de croitorie
Trainer curs croitorie: Cheryl Zumbrunn
Începând din luna noiembrie 2013, în cadrul
serviciilor sociale oferite de CRIS-DU Areopagus am
iniţiat un atelier de croitorie pentru mamele copiilor
din cadrul proiectului „Pregătindu-ne astăzi pentru un
viitor mai bun”. Prin acest atelier, dorim ca persoanele
participante să dobândească abilităţi noi pentru viaţă
care să le ajute atât personal cât şi profesional.
Prin această iniţiativă, oferim mamelor posibilitatea de
a se dezvolta personal prin consolidarea abilităţilor de
a folosi maşina de cusut, de a-si dezvolta creativitatea
şi de a-şi susţine familia din propria-i muncă.
Petrecând timp într-un ambient plăcut şi în preajma unor persoane care le încurajează şi le
oferă susţinere, acest curs reprezintă şi o resursă de terapie ocupaţională şi integrare socială.
Beneficiarele acestui proiect sunt mamele unor copii care provin din familii în dificultate:
mame singure cu copii, cu venit mic în familie, care în general, provin dintr-un mediu dificil
din punct de vedere economic şi socio-cultural. Mamele sunt încurajate să lucreze atât la
confecţionarea de obiecte proprii sau pentru familie, cât şi la produse care vor fi expuse cu
ocazia unor evenimente speciale (Târg de Crăciun, 8 Martie, Sărbătorile de Paşti, etc.) în
vederea strângerii de fonduri pentru continuarea finanţării proiectului.

Mărturia lui Cheryl la începutul proiectului:
„A fost plăcerea mea să lucrez la început cu
aproximativ
programul
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Areopagus. Pe parcursul a trei săptămâni cele şapte
doamne au demonstrat abilităţi variate pe măsura ce
au lucrat cu maşina de cusut contribuind la realizarea
diferitelor articole care au fost vândute în scopul
strângerii de fonduri pentru copii din familii sărace.
Toate au fost dornice să înveţe lucruri noi şi au fost deosebit de deschise pentru a investi timp si
energie în acest scop. Cred ca există un potenţial mare de dezvoltare al proiectului pe viitor.
Mulţumesc echipei Areopagus pentru că mi-a oferit cadrul în care am putut să investesc puţin din
timpul meu pentru a lucra cu aceste doamne!” (Cheryl Zumbrunn)

