הופכות
את היוצרות.
סטודיו אופנה
למען נשים היוצאות
ממעגל הזנות
הופכות את היוצרות הינו מיזם חברתי הפועל למען יצירת חיים פוריים לנשים היוצאות ממעגל הזנות ,שבמרכזו סטודיו
לאופנה המאפשר למידה ,הכשרה מקצועית ,יצירה ופרנסה.

הרקע למיזם
כיום לא קיים פתרון רב ממדי לסוגיית התעסוקה של נשים היוצאות ממעגל הזנות .תופעת הזנות מטופלת בשנים האחרונות בשתי
זירות עיקריות :שיקום נפשי-פיזי וחקיקה; אך נשים שמצאו את הכוחות להשתקם ,מוצאות עצמן חסרות כישורים ,ניסיון והישגים
בעבודה ,שיאפשרו להן להתפרנס ולהתפתח אישית ומקצועית .בנוסף ,אחרי שנים של דיכוי הן מתמודדות עם דימוי עצמי נמוך ועם
קושי בביטוי רצונותיהן ושאיפותיהן .ארגון "הופכות את היוצרות" מציע מודל חדשני וראשון מסוגו שיתמקד בסוגיית התעסוקה ,תוך
דגש על שני היבטים אלה – התפתחות מקצועית וביטוי עצמי ,ו יחשוף את הנשים לעולם כבעלות עוצמה ,יכולות וכישרונות ,שרק
חיכו להזדמנות לבוא לידי ביטוי.

הפיילוט
בשנתיים האחרונות אנו מפעילות קורס לעיצוב אופנה עבור נשים היוצאות ממעגל הזנות והנמצאות בתהליך
שיקום במרכז סלעית ,באופן התנדבותי לחלוטין ובשיתוף פעולה של מספר גורמים .במהלך הקורסים למדו
המשתתפות על תהליך יצירת שמלה ,החל משלב ההשראה והתכנון ועד לתפירת השמלה שבעיצובן .בשני
הקורסים שהתקיימו כפיילוט השתתפו כעשרים נשים ולאור הצלחתם אנו הופכות את הפרויקט לבית קבוע
ותומך שמהווה שילוב של יצירתיות ומקצועיות ,שנמנעו מנשים אלה בכל שנותיהן בזנות ,ושמהוות חלק בלתי
נפרד מיכולתן להצליח בתהליך השיקום לאורך זמן.

תיאור המיזם
במרכז המיזם הופכות את היוצרות עומד סטודיו לאופנה המאפשר למידה ,הכשרה מקצועית ,יצירה ופרנסה.
כמיזם חדשני וראשון מסוגו ,הוא בנוי כך שניתן יהיה להקים לו סניפים בישראל ובעולם ,שבעתיד יפעלו כולם
תחת מותג אופנה איכותי ובעל אמירה .על מנת לנסח אמירה זו ,הסטודיו יפעל בשתי חזיתות:







החזית הפנימית עוסקת בהתפתחות האישית של הנשים והיא כוללת:
הכשרה בתחומי עיצוב האופנה ,כולל קורס בסיס ,קורסי המשך והעשרה מקצועית בסדנאות חד-יומיות.
תעסוקה בעיצוב ,תפירה ומכירה של בגדי המותג.
מרחב בטוח שאינו טיפולי ומציע את חווית היצירה ככלי לביטוי עצמי.
תכנית ליווי והתמחות בחברות אופנה ,ומלגות ללימודי המשך לנשים המעוניינות בכך.
הנחיה מקצועית שמתייחסת לשינוי תפיסתי של הבגד.

החזית החיצונית מכוונת אל החוץ ,לצורך העלאת מודעות חברתית למחיר הזנות ,והיא כוללת:
 בניית מותג אופנה איכותי שיעוצב ,ייוצר ויימכר בסטודיו ,וישווק לחנויות בישראל וברחבי העולם .המותג
ישמש הוכחה ישירה ליכולת הרבה הטמונה בנשים אלה והמתבטאת כאשר ניתן לה המקום.
 תפיסה עיצובית המכבדת את האישה ואת מיניותה.

המטרות
.1
.2
.3

להביא לשינוי בחייהן של היוצאות ממעגל הזנות על ידי חוויה של יצירה ,הצלחה וכח ,ולסייע להן בשיקום חייהן.
לבנות מרחב יצירה ופרנסה לנשים שיוצאות ממעגל הזנות ומוצאות עצמן ללא מיומנויות בעולם העבודה.
להביא לשינוי תודעה חברתית לגבי נשים בזנות ,על ידי הצגת יכולותיהן וביטוין האישי והמקצועי.

קהל היעד
הופכות את היוצרות מיועד לנשים שנמצאות בתהליך שיקום מזנות ומטופלות על ידי גופי השיקום הקיימים .במטרה להוות גשר בין
פעילות גופים אלה לבין המשך החיים העצמאיים ,הופכות את היוצרות מציע את שירותיו לנשים באמצעות הארגונים :סלעית –
דירת מפלט ,הוסטל ומרכז יום בתל אביב; אופק נשי – דירת מפלט ,הוסטל ומרכז יום בחיפה; מעגן – קו סיוע והוסטל לנשים
קורבנות סחר; מכון תודעה – למאבק בזנות; ומרפאת לוינסקי – סיוע נפשי ורפואי לנשים במעגל הזנות בתל אביב.
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