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Apie mane  

Esu Sara. Esu italė, tačiau nuo 2017 metų sausio mėnesio gyvenu Londone. Esu profesionali tvarios 

mados stilistė, baigusi Londono mados koledžą bei „Ethical Influencers“ bendruomenės narė. Mano 

kūryba yra paremta tvaraus, patogaus ir puošnaus aprangos stiliaus principais. Stengiuosi pakeisti savo 

klientų mados įpročius: iš senų drabužių sukuriu naujus, atspindinčius klientų asmenybę ir gyvenimo 

būdą. Taip pat raginu žmones atsikratyti pasenusių ir potencialiai nenaudingų apsipirkimo įpročių ir 

pakeisti juos teigiamais bei džiaugsmingais.  



 

2017 metų sausio mėnesį iš Palermo, Italijos persikėliau gyventi į Londoną. Visuomet, nuo pat mažų 

dienų, buvau vizionierė. Vos pamačiusi paltą, jau turiu viziją ir žinau, ką galiu iš jo padaryti. Man visada 

patiko mada, bet gyvenant Londone įvyko svarbus lūžio taškas. Vienas pirmųjų mano darbų šiame 

mieste buvo darbas naudotų daiktų parduotuvėje – sektoriuje, kuris Jungtinėje Karalystėje tapo stambiu 

verslu. Man labai patiko šis darbas, todėl nusprendžiau įgyti daugiau žinių apie madą ir įstojau į Londono 

mados koledžą. 

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos  

Prieš prasidedant pandemijai, didžiausias mano pasiekimas buvo studijos Londono mados koledže: man 

tai buvo svarbi patirtis, padėjusi suprasti, ką noriu veikti mados srityje. Nenorėjau specializuotis mados 

stiliaus kūrimo srityje – norėjau būti asmenine stiliste, kuri dirba su paprastais žmonėmis ir turi su jais 

tiesioginį ryšį; kuri padeda žmonėms jaustis geriau, patogiau ir laisviau dėvint pasirinktą aprangą ir tuo 

pačiu prisideda prie aplinkos išsaugojimo.  

Tapau asmenine stiliste, o dabar dirbu su 30-45 metų amžiaus moterims: analizuoju jų garderobą ir, 

atsižvelgdama į klienčių poreikius, kūno formas bei proporcijas, konsultuoju jas apie tai, kaip būtų 

geriausia dėvėti jau turimus drabužius, eksperimentuoju su naujais drabužių deriniais ir stiliais, todėl 

moterims nereikia pirkti naujų drabužių. Padedu savo klientėms priimti savo kūną tokį, koks jis yra, 

formuoju teigiamą jų požiūrį į save. Būdama tvarios mados stiliste, dirbu ne tik su savo klientėmis, bet ir 

dalyvauju tvarios mados prekės ženklų fotosesijose, ruošiu katalogus fotografams bei dirbu mados 

trenere. Mokau jaunimą, kaip senus marškinėlius galima paversti naujais ir madingais, nevažiuojant 

apsipirkti. Mokau jaunus žmones būti tvariomis asmenybėmis – Z kartos atstovai labai domisi šia tema. 

Darbas su jais mane labai motyvuoja. Pradėjau dirbti ir su italų studentais. Su italų psichologe 

surengėme meistriškumo pamoką apie tai, kaip paaugliai mato save ir kaip jie bendrauja su 

suaugusiaisiais bei kitais žmonėmis. Norime padėti jaunimui sugriauti stereotipus.  



 

 

Asmeninis mados užsiėmimas su Sara Ibrahim 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti  

Pandemijos metu mano darbai staiga sustojo – visi susitikimai su klientais buvo atšaukti. Buvo sunku, 

tačiau pradėjau kelti savo darbus į internetinę erdvę ir dalyvavau keliose tiesioginėse transliacijose 

internetu bei internetiniuose seminaruose. Šių seminarų metu taip pat bendradarbiavau su psichologais 

ir mitybos specialistais, nes puikiai supratau, kad žmogaus gerovei užtikrinti reikalingas holistinis požiūris 

– požiūris, kai asmeninis stilistas bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistais. Dalyvavimas 

šiuose tiesioginiuose seminaruose internete mane labai motyvavo, padėjo man parodyti savo darbus bei 

skleisti žinią apie tai, jog mada yra kupina stereotipų ir gali būti žiauri; tačiau taip pat ji gali būti naudinga 

žmonėms ir aplinkai, kai yra tvari.  

Dirbant tokį darbą, kokį dirbu aš, reikia įdėti daug sunkaus darbo, daug mokytis ir treniruotis. Turite 

nuolat domėtis naujais tvarios mados prekės ženklais, ekologiškomis skalbimo priemonėmis ir netgi 

nacionaliniais su tvarumu susijusiais reglamentais.  



 

Pandemijos metu turėjau būti kūrybinga ir naudoti novatoriškas darbo priemones. Dirbdama su klientais 

naudojausi internetiniais įrankiais, pvz., „Zoom“ programa, tačiau dabar, kai pandeminė situacija gerėja, 

mes ir vėl grįžtame prie tiesioginių susitikimų kontaktiniu būdu ir man tai patinka. Nors tikrai mėgstu su 

žmonėmis ir su klientais bendrauti tiesiogiai, žinau, kad norėdama reklamuoti savo darbus turiu naudotis 

socialiniu tinklu „Instagram“.  

 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Tikiuosi, kad visada galėsiu viską padaryti geriausiai, kaip tik galiu, išmoksiu geriau paskirstyti savo 

darbus ir pagerinsiu bendradarbiavimą bei darbą su kolegomis iš Italijos. Taip pat tikiuosi, jog turėsiu 

galimybę daugiau dirbti su mamomis ir galėsiu joms padėti formuoti teigiamą požiūrį į save, skatinti jas 

labiau pasitikėti savimi bei padėti joms pagerinti santykius su vaikais, rodydama moterims pozityvesnį 

pavyzdį. Mama, kuri turi teigiamą santykį su savimi, taip pat turės geresnius santykius su savo vaikais, o 

tai reiškia, jog ji turi sveiką požiūrį į savo kūną ir moka jį priimti.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Žmonėms, norintiems dirbti kultūros ir kūrybos sektoriuje, patarčiau būti kantriems, savo darbe būti 

labai atsidavusiems ir ryžtingiems bei būti tvirtiems – tokiems, kurie yra pasirengę vėl atsistoti ir eiti 

pirmyn, kai kas nors nepasiseka. Būna ir gerų, ir blogų dienų, tačiau vis tiek reikia eiti į priekį. Net jei 

būna labai sunku, reikia siekti savo tikslo ir stengtis padaryti viską, kas įmanoma.  

https://www.instagram.com/simastylistlondon   

 www.simastylist.com 

https://www.linkedin.com/in/sara-ibrahim-10b704195/ 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė organizacija CESIE 

 

Klausimai savianalizei 

 Kaip ši istorija mane paskatino siekti karjeros KKS sektoriuje? 
 Ko aš išmokau iš šios istorijos? 
 Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie tai, kaip galima įveikti problemas, 

kurias sukelia netikėtos situacijos, pvz., COVID-19 pandemija? 
 Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 

 

 „Pandemija padėjo didinti sąmoningumą apie tvarią madą. Kaip moteris ir kaip asmeninė tvarios 

mados stilistė, noriu bendradarbiauti kuriant tokį pasaulį, kuriame drabužiai ne varžo, o įgalina 

žmones.“  

https://www.instagram.com/simastylistlondon
http://www.simastylist.com/
https://www.linkedin.com/in/sara-ibrahim-10b704195/


 

 

__________ 

Svarbiausia – pabrėžti:  

1. naujoves ir kūrybiškumą: kaip asmuo/organizacija įveikė iššūkius, atsiradusius KKS 

sektoriuje pandemijos metu, vertinant iš naujovių ir kūrybiškumo perspektyvos? 

2. novatoriškus sprendimo būdus: kokie novatoriški sprendimo būdai buvo įgyvendinti KKS 

sektoriuje COVID-19 pandemijos metu?  

3. Novatoriški sprendimo būdai gali būti: 

• asmeniniai (jei asmuo yra darbuotojas);  

• organizaciniai (jei asmuo dirba savarankiškai, jei tai yra verslas arba organizacija 

ir t.t.) 

4. Taip pat svarbu nepamiršti pridėti nuotraukų: pridėti 3-4 arba daugiau nuotraukų 

(asmeninių arba be autorių teisių apribojimų) vienai istorijai. 

 


