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1. Care sunt scopul şi obiectivele proiectului?
Ne dorim să organizăm întâlniri săptămânale, pe parcursul lunilor de iarnă (decembrie 2016 mai 2017), cu 20 tineri din comunitatea locală, care vor afla tainele confecționării manuale ale unei ii
autentice, de la croit până la purtat, ei fiind activ implicați în procesul de creare de la început până la
sfârșit.

2. Care este nevoia din comunitate pe care proiectul își propune să o rezolve/amelioreze?
Nevoia constatată în cadrul comunității locale este readucerea în prim-plan a adevăratelor valori
autentice românești, datorită faptului că în ultimii ani portul tradițional românesc a fost puternic
influențat de tendințele modei. Acest fapt a dus la scăderea veritabilității iilor purtate de români,
puține persoane din comunitatea locală fiind cunoscătoare de ale adevăratelor cutume.
O altă nevoie este reprezentată de lipsa interesului cu privire la valorile românești și de
importanța scăzută acordată portului național din partea tinerilor.
De asemenea, pentru cei puțini interesați de tainele iilor și ale cămeșilor tradiționale, se remarcă
o lipsă de materiale de calitate, ce pot fi achiziționate din plan local.

3. Ce solutie propuneți la problema identificată?
Vom desfășura cursuri de croit și cusut pentru cei 20 tinerii doritori, care vor primi ajutor de la
cunoștințe teoretice, până la cele practice, primind inclusiv suportul material necesar, pentru
confecționarea propriilor ii. Întâlnirile se vor desfășura săptămânal, începând cu luna decembrie,
când participanții vor primi kit-urile de care aceștia se vor folosi pe parcusul proiectului.

4. Care este impactul proiectului și cum vă propuneți să-l măsuraţi?
După implementarea proiectului, tinerii vizați vor ști să croiască și să coasă o ie, respectând
cutumele autentice. Astfel, aceștia vor reuși să transmită mai departe adevăratele valori fiind
capabili să facă diferența între un produs în serie și unul veritabil.

5. Cum veți investi contribuția primită din partea Cercului de Donatori Iaşi?
Bugetul de 4000 lei va fi alocat pentru achiziționarea a aproximativ 20 kit-uri de cusut, conținând
pânză, ațe, ace, instrucțiuni și sfaturi pentru confecționarea manuală a unei ii.
Cursurile sunt deschise și gratuite tuturor doritorilor, șezătoarea desfășurându-și activitatea pe tot
parcursul anului, din dorința de a oferi oportunitatea dobândirii de cunoștințe și experiență tuturor
celor pasionați de cultura românească autentică.
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6. Recomandarea membrului Cercului de Donatori Iaşi
Acest proiect mi-a plăcut încă de când am participat la o primă întâlnire de la Șezătoarea din Iași,
unde am cunoscut un grup de persoane foarte pasionate și dornice de a da mai departe către
generația tânără tainele confecționării manuale ale unui costum traditional. Am rămas surprins de
faptul că foarte puțină lume cunoaște că se organizează cursuri de brodat ii în Iași și că sunt puține
persoane participante, deși cursurile sunt gratuite, iar persoanele din cadrul grupului, își doresc să
împărtășească tinerilor cunoștințele teoretice și practice, motiv pentru care am decis să recomand și
să încurajez participarea tinerilor.

7. Istoric al grupului de inițiativă. (doar pentru grupuri de inițiativă)
Grupul nostru "Șezătoare Iași" s-a desprins din grupul național Semne Cusute în Acțiune, pentru
a fi mai ușor să ne găsim noi ieșenii și cei din împrejurimi.
Ne ține împreună o pasiune comună: IA – așa cum era ea în momentele sale de glorie (1835 –
1918), atunci când spiritul, materialele și simțul estetic erau într-o formulă ideală.
De aceea dorim să învățăm: din cărți și din muzee și de la oameni cu experiență – cum să ne
coasem singure camășile. Vrem să evoluam, să ne susținem și să ne motivăm reciproc; în competiție
cu noi înșine, autodepășindu-ne.
Desfășuram întalniri saptamanal, mai ales pe perioada lunilor de iarnă și primăvară, întocmai
cum se țineau șezătorile de altă dată, pe perioada rece.
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