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Există un loc pentru toată lumea în domeniul creativității! 

 

Maya Tsetanova, Bulgaria 

 

Sector: Arte și Meserii 

Loc de muncă: lucrător care desfășoară o activitate independentă 

 

Despre mine 

Numele meu este Maya Tsvetanova, sunt filosof de profesie, profesor de filozofie și PR. Lucrez în 

domeniul educației de mai bine de 14 ani. Am ales profesia de cadru didactic și ea m-a ales pe 

mine. De-a lungul anilor, am fost implicată atât în educația formală, cât și în cea non-formală, 

ceea ce s-a întâmplat când am început să lucrez pentru o organizație neguvernamentală. Am ales 

profesia pentru că îmi place foarte mult școala. Profesorii mei mi-au oferit baza pentru tot ceea 



 

ce am devenit până acum, în bine și în rău. Contactul cu copiii oferă mult, desigur, și ia mult, dar 

ceea ce poți învăța din această meserie este vast. Fiecare zi aduce ceva și fiecare zi este nouă!  

Începutul pandemiei în 2020 a coincis cu începutul sarcinii mele. Acest lucru m-a obligat să stau 

acasă din alte motive medicale. Momentan sunt încă in concediu de maternitate, dar mai particip 

la unele activități ale companiei când am ocazia. În timpul primului val de pandemie, am lucrat 

de acasă fără probleme, precum și am organizat întâlniri online cu profesorii în cadrul unui proiect 

la care lucram în acel moment. Cred că pandemia a arătat cât de flexibili putem fi și a schimbat 

percepțiile asupra spațiului de lucru pentru totdeauna. 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

De când eram copil mi-a plăcut să mă implic în activități creative. Am pictat modele de haine, am 

cusut haine pentru păpușile mele Barbie și mi-am imaginat că într-o zi voi deveni designer. Cu 

toate acestea, nu mă pricep foarte bine la pictură, dar mă descurc bine să fac lucruri mici cu 

mâinile mele. Așa că în urmă cu câțiva ani, când eram mai stresată la serviciu, am decis să cumpăr 

niște materiale de artizanat și să încerc să fac diferite lucruri atunci când am timp acasă sau am 

nevoie să eliberez stresul acumulat. 

În primul rând, am început cu a face brățări și inele ca și cadou pentru prietenii mei. Apoi m-am 

întors la un hobby al meu uitat de a da viață hainelor vechi. Totul a început cu una dintre bluzele 

mele preferate, pe care din neatenție am murdărit-o cu grăsime. A rămas o pată neplăcută de 

grăsime și atunci mi-a venit ideea să caut ceva pe care sa pot lipi deasupra, care să acopere pata 

și să diversifice bluza. Așa că am găsit broderii gata făcute într-un magazin de îmbrăcăminte care 

pot fi cusute sau lipite de haine. Am cumpărat una, am încercat si am obținut un rezultat grozav. 

Bluza a devenit ca nouă. Apoi am început să cumpăr materiale similare și le-am oferit din nou 

prietenilor să dea viață hainelor lor vechi și să repare petele ireparabile de pe bluzele și blugii 

preferați.   

De-a lungul anilor, au crescut și cutiile mele cu materiale artizanale din dulap. S-a dovedit că am 

scăpat perfect de stresul unei zile grele stând jos, deschizând o cutie cu multe materiale colorate 

și începând să fac ceva care îmi vine ca o idee pe moment. Desigur, sărbătorile au fost o sursă de 

inspirație și așa că încetul cu încetul am început să fac jucării de Crăciun, iepurași și coronițe de 

Paști și decorațiuni de toamnă pentru ușa casei. Mă inspir din fiecare anotimp și din natură, 

colecționez conuri, frunze, mușchi, scoarță de copac, scoici și pietricele. Toate utile pentru mine 

și inutile pentru familia mea.  
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Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

Cea mai mare provocare legată de munca mea cu care m-am confruntat în timpul pandemiei a 

fost să-mi depășesc propria apatie și teama de eșec. La începutul pandemiei, eram convins că 

nimeni nu ar vrea să cumpere nimic de la mine. Părea imposibil să vinzi bijuterii în timpul 

lockdown-ului. Apoi m-am gândit la ce aș cumpăra online în afară de cele esențiale. Pe atunci, 

oamenilor încă li se cerea să aibă nasul și gura acoperite, dar nu neapărat cu măști. Apoi mi-am 

amintit că aș putea folosi țesăturile care mi-au rămas și care sunt potrivite pentru coaserea 

bandanelor. Sunt atât un accesoriu, cât și un instrument practic. Materialul respirabil de calitate 

le face potrivite pentru sportivi. Așa că într-o săptămână bandanele au devenit realitate și s-au 

vândut 100% rapid. Creativitatea și inovația merg mână în mână și atunci când le ai, pandemia 

nu le poate opri, dimpotrivă – le poate provoca și mai mult. 



 

În același an am făcut ”martenitsas” pentru sărbătoarea bulgară Baba Marta și iepurași de Paște 

din țesăturile rămase pe care le-am folosit pentru celelalte produse ale mele. 

Am găsit și adidași ieftini pe care i-am cumpărat online și i-am pictat acasă cu flori și alte 

decorațiuni. Vorbind cu prietena mea, am decis să o surprind făcând baghete de vrăjitor pentru 

copiii ei și eșarfe care să imite valurile mării. Ea, la rândul ei, le folosește în jocuri educaționale și 

așa mi-a venit ideea că ar trebui să caut informații despre ce jucării educative din material pot 

face.  
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În plus, ideea reciclării mi-a venit la acea vreme. De când am un copil mic și mormane de borcane 

cu piure pentru bebeluși, s-a întâmplat să devină parte din proiectele mele creative. Au devenit 

ideale pentru decoupage, și au devenit și cadouri pentru invitații la botezul copiilor. În aproape 

fiecare pachet aparent inutil, pot vedea un potențial pentru un proiect creativ și sunt foarte 

fericită de acest fapt, pentru că uneori nu este doar terapie personală și relaxare pentru mine, ci 

aduce și rezultate finale foarte interesante. 



 

Nu te opri niciodată și nu renunța la visele tale, există întotdeauna o cale când ești sincer și 

îți pui inima în ceea ce vrei să realizezi și să faci! 

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS.  

Pandemia a pus la încercare multe domenii de activitate. Pentru mine, cea mai mare provocare 

a fost să-mi depășesc propriul sentiment că eram în derivă și nu făceam nimic cu scuza că acum 

este o perioadă dificilă și aproape nimeni nu vrea să cumpere altceva decât cele mai esențiale 

produse. 

Sper să am timp și oportunitatea de a dezvolta o platformă în care nu doar să arăt, ci și să vând 

produsele pe care le fac. Cred că aceasta poate fi o afacere bună în Bulgaria, mai ales dacă aveți 

o atitudine specială față de produsele și clienții dumneavoastră. 

De asemenea, vreau să dezvolt această activitate cu jucării din material textil care ar putea fi 

folosite în jocuri educative. Cred că se pot obține rezultate foarte bune.  

 

Fotografie: Maya Tsvetanova – arhiva personală 



 

Mi-a plăcut să descopăr tehnici noi precum ebru, decoupage și multe altele. Unele funcționează 

bine pentru mine, pentru altele trebuie să investesc mai mult timp și cunoștințe și sper într-o zi 

să am timpul și oportunitatea de a-mi îmbunătăți abilitățile și de a le încerca. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS 

Domeniul creativității este nelimitat. Există într-adevăr un loc pentru toată lumea acolo. Chiar 

dacă o persoană nu este perfectă în ceea ce face, va exista totuși cineva căruia îi plac lucrările 

sale. 

Așa că nu renunța, fii original, cercetează bine piața, mai ales dacă vrei să-ți vinzi produsele. 

Căutați feedback nu numai de la cei dragi, uneori s-ar putea să nu vă înțeleagă și să nu fie un buni 

sfătuitori. 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de Asociația Know and Can.  

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. 1. Care sunt hobby-urile mele preferate? Pot să le transform într-o oportunitate de 

afaceri? 

2. 2. Ce fel de activități creative nu sunt afectate de pandemia și restricțiile Covid-19? 

3. 3. Cum îmi pot folosi talentele și aspirațiile pentru a crea ceva? 

4. 4. Maternitatea poate fi combinată cu activități artistice și meșteșugărești? 

 


