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Projekto aprašymas
Projekto rengimo metu, visi
parduodami
laidojimo
rūbai
buvo
gaminami ne Lietuvoje. Jie buvo
nekokybiški, pagaminti iš sintetinių
medžiagų. Žmonės susidūrę su netektimi
neturėjo galimybės pasirinkti natūralaus,
ekologiško, šiuolaikiškesnio laidojimo
rūbo, kuris atitiktų jų vertybes, skonį,
nuotaiką,
kurią
norėtų
perteikti
atsisveikinimo metu. Šiomis dienomis
žmonės vis labiau yra linkę priimti
sąmoningus, apgalvotus sprendimus, juos
priimdami jie atsižvelgia į vis daugiau
faktorių, kaip: estetika, ekologiškumas,
daikto kelias iki jo padėjimo į pardavimo
lentyną, kaina.

Šiuo projektu yra siekiama išspręsti
pasiūlos trūkumo problemą, suteikti
žmogui daugiau pasirinkimų, kaip ir
galimybę pačiam iš anksto pasirinktiužsisakyti išlydėjimo rūbą, jog jis ne tik
atitiktų paties skonį ir lūkesčius, bet taip
palengvinti atsisveikinimą artimiesiems,
neužkraunant jiems šios atsakomybės.
Didžioji dalis pagamintos produkcijos
parduodama per laidojimo reikmenų
parduotuves arba internetu. Taip pat
projektu teikiamos ir individualaus
siuvimo paslaugos pagal užsakymą,
vykdoma siuvimo veikla, kuriai visuomet
yra paklausa. Pardavimui gaminamų
produktų asortimentas nuolat atnaujinamas
ir papildomas.

Projekto tikslai
Įkurti drabužių siuvimo studiją, sukuriant
naują drabužių dizainerės-siuvėjos darbo
vietą.

Gabrielė Jauniūtė buvo pakviesta į
konferenciją Kaune „Hospiso veiklos
esmė“, kur skaitė pranešimą tema:
„Pasirinkimai,
kurių
(ne)turime”.
Bendradarbiaujant su VŠĮ „Laimingas
žmogus“, kurie taip pat vykdo veiklą kaip
„Lydėtuvės“ buvo
sukurtas
naujas
modernus ir minimalus dviejų dalių lininis
laidojimo rūbas, kuris tinka tiek moterims
tiek vyrams kremuoti ir laidoti. Buvo
įvykdyta fotosesija šiuo metu pradedamas
naujo produkto viešinimas. Buvo aplankyta
laidojimo paroda Paryžiuje FUNÉRAIRE
PARIS 2021 siekiant susipažinti su
egzistuojančia
pasiūla,
šių
dienų
naujovėmis bei aktualijomis.

Projekto veiklos ir rezultatai
Projektas buvo teiktas gauti paramą
reikiamai įrangai įsigyti ir patalpos, kurioje
būtų vykdoma siuvimo veikla, įsirengimui.
Projektas baigtas įgyvendinti, pasiekti
projekte kelti tikslai: įrengta ir veikianti
siuvimo studija, sukurta ir išlaikoma viena
darbo vieta. Per šį pirmojo pusmečio
laikotarpį buvo siuvami natūralių audinių
laidojimo rūbai, tiekiant juos Klaipėdoje,
Kaune, Vilniuje įsikūrusiems laidojimo
namams, bei suteikiant galimybę žmonės
užsisakyti individualiai.
Buvo gauta įvairių užsakymų iš
skirtingų Lietuvos vietų: nuo Šilutės rajono
iki Vilniaus, Kauno bei Panevėžio
gyventojų, užsakant rūbus sergančioms
mamoms, netikėtai iškeliavusiai jaunai
sesei, sau - su tikslu pasidėti į dėžutę iki
kol vieną dieną prireiks.

Buvo pradėti siūti minimalūs
šiuolaikiški delmonai, siuvinėjant juos
naudota įsigyta siuvinėjimo mašina. Šiuo
metu kuriami modeliai, braižomi brėžiniai,
lekalai organiškų ekologiškų audinių
naktinių
linijai
„Warm
Winds“.
Delmonams ir naktiniams kuriamas
internetinis pardavimų puslapis windland.lt
Gabrielė Jauniūtė tobulinosi siuvimo
kursuose „Dygsnis“.

