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i przyczyniła się do odkrycia wielu ukrytych dotąd kobiecych talentów. Uczestniczki
pólnego działania zżyły się ze sobą, odkryły radość tworzenia, zaktywizowały się.
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Wyłoniła się grupa szczególnie
Warsztaty z decoupage’u zaowocowały powstaniem niebaaktywnych pań zainteresowanych
nalnych przedmiotów codziennego użytku i opakowań.
Pod okiem krawcowej panie zgłębiały tajniki obsługi nowoczesnych dalszym rozwijaniem swych
maszyn do szycia, poznały zasady obmierzania sylwetki, sporządzania umiejętności i chętnych do dzielenia się
z innymi własnym doświadczeniem.
wykrojów, projektowania. Wykonały drobne przedmioty użytkowe
z materiału o dużych walorach ozdobnych. Podczas ekowarsztatów
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie .
Wydatek współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4. 1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów.
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