1.Silver Wind – Nádej pre ženy sa díva na svoju cieľovú skupinu odlišným pohľadom ako
je v slovenskej spoločnosti bežné. Ženy v produktívnom a post produktívnom veku sú
považované za silné a schopné zabezpečiť a starať sa o svoje rodiny. V skutočnosti sú však
vystavované enormnému stresu a tlaku vyplývajúcemu z očakávaní a povinností voči rodinným
príslušníkom a práci. Majú len málo času na to, aby mohli byť kreatívne a rozvíjali svoju
osobnosť ďalej. Náš projekt im dáva príležitosť byť zraniteľnými a odpočívať. Na chvíľu sa
môžu stať opäť deťmi a experimentovať a vytvárať nové diela v bezpečnej atmosfére.
Zabudnúť na svet okolo seba a hrať sa s farbami a materiálmi.
2. Počas tohto projektu sa vytvorila flexibilná komunita plná života a nových nápadov, ktorá
spája ľudí z rôznych svetov, profesií a spoločenských vrstiev. Účastníčky sami vytvárajú nové
druhy stretnutí a aktivít a spontánne sa rodí veľa nových nápadov, ktoré prenášajú našu
myšlienku do iných organizácií a na iné miesta.
Ako príklad môžeme uviesť, keď sa jedna pani dôchodkyňa – účastníčka projektu rozhodla
darovať našej skupine darček v podobe piesní, ktoré nám na naše vianočné tvorivé stretnutie
prišiel zaspievať zbor 13 dám z jej mestečka. Počas októbrového workshopu si účastníčky
prizvali svojich manželov, deti, starých rodičov a priateľov, ktorí sa tiež intenzívne zapájali do
nášho tvorivého stretnutia a spoločne sme vytvorili dielo, ktoré slúžilo vo vstupnej hale
centrálnej požičovne knižnice ďalej pre všetkých jej návštevníkov, ktorí ho mohli dotvárať.
3. Zmena v správaní žien je odmeňujúca a prináša veľa povzbudenia tak pre organizátorov
vzdelávacieho cyklu ako i pre ich rodiny, priateľov a kolegov. Občerstvené dámy s novými
inšpiráciami a objavenými talentami sú oveľa silnejšie keď musia čeliť každodenným stresom
a povinnostiam.
4. Projekt Silver Wind – Nádej pre ženy inšpiroval kolegov našej inštitúcie k využívaniu
nových netradičných foriem vzdelávania aj pri realizácií ich vzdelávacích cyklov. Nové
spôsoby neformálneho vzdelávania sme začali využívať aj počas vnútorných stretnutí kolegov
našej inštitúcie.
Niektoré dámy sa rozhodli skúsiť organizovať podobné stretnutia vo svojich komunitách.
Mnohé dámy začali tvoriť doma alebo na pracovisku, čo priťahuje pozornosť ich rodinných
príslušníkov, priateľov aj kolegov.
Počas tohto projektu sa podarilo a naďalej darí budovať mosty medzi našou inštitúciou a
súkromnými podnikateľmi, verejnou správou, školami aj zahraničnými inštitúciami. Projekt bol
identifikovaný ako „best practice“ projekt pre konferenciu Úradu KSK a Úradu vlády SR.
Financovanie pilotnej časti tohto projektu bolo zabezpečené z programu Európskej únie
Erasmus+. Ďalšia podpora bola uvoľnená z prostriedkov našej knižnice a zo vstupného
poplatku a darov uchádzačiek aj umeleckých hostí.

