
СЕРТИФИКАТИ ЗА "ЗЛАТНО РУНО СИРМИЈУМА

Подршка женама
у доба короне
Уз подршку Амбасаде Канаде, Бел-

гије, Израела, НАЛЕД-а и инсти-

туционалних партнера, у оквиру
иницијативе за запошљавање 1000
жена и Лројекта "Друштвено- економ-

ска афирмација жена у условима пан-

демије", додељено је 25 сертификата,

које је успешним полазницама, уру-
чила потпредседница Владе Републи-

ке Србије и председница Координа-

ционог тела за родну равноправност,
проф. др Зорана Михајловнћ.

После прве обуке пустовања, која је

била организована у Сремској Митро-

вици, врло успешно, основано је Удру-

жење жена "Златно руно Сирмијума",

које се бави израдом производа од
пустоване вуне. Уз велику подршкуло-

калне самоуправе, Удружење се, веома

успешно бави израдом рукотворина,
заснованих на културном наслеђу Сре-

ма, као и целе Србије, са циљем очу-
вања традиције и културе. Ове године

групу је чинило шест жена, на челу са

едукатором Олгицом Савић, која је

завршила обуку пустовања, успешно
се бави овим послом и члан је Етно
Мреже. Обука је трајала четири не-

деље. Полазнице су израђивале про-
изводе од вуне са разним мотивима,

а посебно је потребно издвојити Со-
ломонов чвор, један од првих мотива
пронађен на мозаику у Царској палати
Сирмијума.

- Завршни радови наших полазни-

ца, који су се оцењивали су подметачи,

лопте, торбе. Као најбољи, издвојен је

рад Анице Јеленковић, која је за на-

граду добила опрему за пустовање. По-
менула бих и остале полазнице, које су
успешно завршиле обуку, а то су: Сла-

вица Дивљак, Весна Станковић, Јас-
минка Дробац, Теодора Геци, и Гор-

дана Геци. Догађају у Палати Србија,

присуствовали су амбасадори Израела

и Белгије, као и заменик амбасадора

Канаде, исказујући захвалност пот-

председници Владе на лосвећености,
Етно Мрежи и на константној подршци
женама на путу побољшања њиховог
положаја у друштву. Честитали су учес-
ницама пројекта и исказали захвалност

на томе што чувају културну баштину и
учествују у програму економског осна-

живања - каже Дајана Савићевић,

председница и координаторУдружења.

У договору градског руководства
и Удружења жена "Златно руно Сир-

мијума", у плану је израда производа
од пустоване вуне за потребе градског
сувенира, протоколарних и дипломат-

ских поклона, са различитим етно мо-
тивима и мотивима Сирмијума, који би
представљали наш Град. Н. М.

Сертификати за Митроечанке
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