„Atelierum” –
un loc în care hainele
capătă o nouă viață
La Olănești se află Victoria Niculescu – o altă câștigătoare a
concursului de granturi mici lansat de AO EcoContact în
cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la
schimbările climatice și dezvoltarea instituțională, în Zona
Ramsar „Nistrul de Jos” .
Pe Victoria am găsit-o la locul său de muncă – un atelier de
croi, deschis recent cu suportul din cadrul concursului de
granturi. Atelierul ocupă un spațiu mic, dar pentru că este
amenajat cu gust, creează o atmosferă primitoare pentru
oricine îi calcă pragul.
Victoria provine dintr-o adevărată dinastie de cusătorese. Atât
mama sa, cât și bunicile au practicat această meserie, care a
fost dintotdeauna apreciată și necesară, în același timp.
De mică, Victoria și-a petrecut copilăria țară, la cele două
bunici. Femeia ne spune că a învățat meserie, ajutându-și
bunicile cu lucruri mărunte, dar că anume această muncă,
repetată zi de zi, a fost cea care a ajutat-o să dobândească
abilități de lucru și să înțeleagă dedesubturile unei meserii,
pentru a o putea practica, într-un final.
Victoria a înregistrat primele venituri în calitate de
cusătoreasă, în timp ce îngrijea de mama sa, grav afectată de o
boală rară, care a imobilizat-o la pat. Pentru a-și putea
întreține existența, Victoria lucra de acasă, având o mașină de cusut simplă, la care repara
hainele clienților. Femeia își prelua comenzile în zilele de Joi și Duminică, atunci când în sat se
făcea piața. Tot de acolo, datorită renumelui pe care și-l făcuse, între timp, pe lângă hainele pe
care le lua la reparat, a început să primească și comenzi speciale precum uniforme și costume
pentru ansamblul de dans din Crocmaz.
Pe atunci Victoria închiria un spațiu micuț, care îi permitea doar să își depoziteze comenzile
preluate.
Adevărata provocare, a venit însă, atunci când Victoria a rămas singură, iar necesitatea unui
venit mai mare era din ce în ce mai stringentă. Cu toate acestea, Victoria a decis să facă întâi
studii de specializare în arta croiului și cursuri de scriere a proiectelor, căutând, între timp,
posibilități de a-și deschide un atelier propriu. Iar posibilitățile nu au întârziat să apară.
Victoria spune că o emisiune televizată pe care a privit-o întâmplător, i-a schimbat viața.
Femeia avea deja scris primul său plan de afaceri, iar când la televizor s-a anunțat despre
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Victoria a decis să aplice și să își încerce norocul.
“Vestea că am fost selectată printre cei cinci câștigători, mi-a adus și multă încredere. M-am
mobilizat imediat să caut un spațiu pentru muncă, un loc accesibil pentru viitorii clienți. Am
început să caut și piesele pentru a-mi dota atelierul. Este o diferență enormă între spațiul
precedent pe care îl închiriam și ceea ce am acum, datorită procurărilor pe care am putut să
le fac din acest grant.” – povestește entuziasmată Victoria, care ne-a mărturisit că și-a dorit
dintotdeauna să fie la fel de apreciată și cunoscută pentru munca sa, la fel ca și bunicile
sale. Femeia își dorește, de asemenea, să apară în revistele mondene, pentru a-și face vizibil
serviciul unui public și mai mare. Chiar și așa, Victoria susține că nu duce lipsă de clienți.
„Acum, cu această pandemie am avut chiar si comenzi colective – de la măști la costume și
chiar articole de decor pentru casă”. Iar clienții au venit inclusiv din satele vecine: Crocmaz,
Carahasani, Talmaza, Palanca, Tudora, Viișoara și chiar din Transnistria.
Evident, planurile de creștere ale Victoriei nu se limitează la succesele actuale. Tânăra
spune că, în viitor, își dorește să își extindă oficiul, să angajeze personal nou și să
investească mai mult, pentru a genera noi venituri și noi locuri de muncă pentru alți
începători, care, ca și ea au nevoie să pornească pe un drum independent în viață.
“Orice vis are nevoie de acțiune” – precizează Victoria. „Aceasta este singura cale spre succes!
Le sunt foarte recunoscătoare asociației EcoContact și Agenției Austriece de Dezvoltare
pentru că mi-au oferit acest grant și pentru că se gândesc la problemele cu care se confruntă
oamenii din zona rurală. Vă mulțumesc, pentru că datorită suportului vostru, visul meu și
visele altor tineri devin realitate!” – adaugă Victoria, fiind convinsă că întotdeauna există
loc de mai bine.
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