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Apie mane 

Gimiau Nikosijoje, Engomyje. Man pasisekė, jog vidurinės mokyklos metais turėjau galimybę 

lankyti privačią mokyklą. Kingstono universitete Londone įgijau Grafinio dizaino bakalauro 

laipsnį. Grįžęs į Kiprą pradėjau kurti mados startuolį ir socialinę įmonę „MOTIVW“ (tariama 

„motivoh“). „MOTIVW“ yra socialinė įmonė ir tvarios mados iniciatyva, kurios tikslas – perdirbti, 

išsaugoti ir atnaujinti audinius bei karines uniformas iš paskutinės padalintos pasaulio sostinės 

Nikosijos. „MOTIVW“ iniciatyva siekiama pakeisti vietos žmonių mąstymą: įkvėpti žmones 

atsitraukti nuo greitosios mados industrijos ir vietoje to pereiti prie tvaresnio drabužių, 

medžiagų ir audinių naudojimo bei pakartotinio naudojimo, mainų ir perdirbimo būdo.   

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

pandemijos  

„MOTIVW“ iniciatyva atsirado dėl to, kad mane, kaip grafikos dizainerį, žavi audinių raštai, todėl 

savo įmonėje mes daugiausiai užsiimame karinių uniformų perdirbimu ir atnaujinimu. Mane taip 

pat žavėjo istorija ir Kipro salos padalijimas, todėl darbas su karinio pobūdžio audiniais buvo dar 

vienas kūrybingas būdas protestuoti prieš salos militarizavimą. Be to, įmonė „MOTIVW“ buvo 

įkurta dėl aplinkosaugos priežasčių ir dėl mano didelės meilės madai. Mūsų įmonė stengiasi 

išgelbėti ir išsaugoti medžiagas, kad jos nepatektų į sąvartyną, ypač – daiktus, kurie gali būti 

naudojami dešimtmečius. Mūsų darbas daugiausia yra orientuotas į patvarių karinių uniformų 

perdirbimą, tačiau taip pat organizuojame ir renginius, atsižvelgdami į projekto specifiką. 

Pavyzdžiui, meno festivalio kioske pagal užsakymą gaminome perdirbtų švarkų seriją. 

Surengėme audinių mainus, kurių metu žmonės galėjo atnaujinti savo drabužių spintą bei 

suorganizavome didžiulį audinių išpardavimą su išsaugotais audiniais – išsaugojome beveik 4-

ias tonas audinių – ir taip padėjome vietos amatų bendruomenei augti.  

Svarbiausias mūsų pasiekimas iki pandemijos buvo tas, kad projektas „MOTIVW“ pelnė 

socialinio verslumo projekto apdovanojimą Kingstono universiteto organizuotame konkurse 

„Bright competition“, kuris vyko universiteto viduje. Mums buvo įteiktas 15 000 Didžiosios 

Britanijos svarų sterlingų piniginis prizas, kad galėtume pradėti savo verslą; taip pat mums buvo 

suteikta galimybė dalyvauti Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) organizuotame 

tarptautiniame konkurse „Climate LounchPad“. 2020 metais patekome į konkurso finalą ir 

laimėjome nacionalinį finalą. Po to išvykome į regioninį konkurso finalą.  



 

 

Nuotrauka: įmonės „MOTIVW“ sukurtos skrybėlės, pagamintos naudojant perdirbtas 

karines uniformas   

 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti  

Pandemijos metu surengėme audinių mainus, kuriuose nedalyvavau, nes tuo metu buvau 

Jungtinėje Karalystėje, kurioje dėl Covid pandemijos kelionėms buvo taikomi apribojimai. Kitus 

mainus reikėjo atidėti ir galiausiai – apskritai atšaukti dėl karantino. Gamyba buvo sustabdyta, 

nebuvo gamyklų ir drabužių pramonės. Net kai ėmėmės organizuoti projektus, negalėjome jų 



 

realizuoti. Pardavimų vietos buvo uždarytos. Tuo metu neturėjome savo interneto svetainės, 

todėl negalėjome vykdyti pardavimų internetu ir neturėjome parduodamų produktų. 

Bendradarbiavome su „Bird Life Cyprus“, todėl kai kuriuos pagamintus marškinėlius mums 

pavyko parduoti naudojantis socialiniu tinklu „Instagram“ ir pristatant juos patiems 

automobiliu. Neturėjome jokių stabilių pajamų ir jokių galimybių užsidirbti.  

2020 metų balandžio mėnesį mums nusišypsojo sėkmė: su mumis susisiekė audinių pardavėjas, 

kuris norėjo atsikratyti nereikalingais audiniais. Jei nebūtume jų pasiėmę, audiniai būtų atsidūrę 

sąvartynuose. Tai buvo didžiulė rizika. Išnaudojome visą savo biudžetą, kad ištuštintume 

konteinerį. Suorganizavome audinių pardavimą pagal susitarimą. Turėjome užtikrinti, kad 

pirkėjai laikytųsi nustatyto atstumo.  Visas šis procesas truko 5 mėnesius. Tai buvo novatoriškas 

metodas, nes žmonės pirko urmu. Turėjome nepageidaujamų audinių, tačiau žinių apie 

rinkodarą ir socialinių tinklų dėka žinojome, kaip tinkamai juos parduoti.   

Pandemijos metu išmokau būti profesionalesnis, labiau tikėti savo gebėjimu prekiauti bei toliau 

lavinti savo kalbinius ir socialinius įgūdžius, kad galėčiau reklamuoti savo audinius. Taip pat 

pandemija mane išmokė suvokti sunkaus darbo ir rizikos vertę.  

„Pripažinkite savo ekscentrišką prigimtį ir visada tobulinkite savo idėjas“ 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS  

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS sektoriuje yra noras, kad „MOTIVW“ 

taptų pilną darbo dieną veikiančia įmone bei netradiciniu drabužių prekės ženklu, kuris 

pritrauktų žmones, vertinančius pakartotinį drabužių panaudojimą ir jų taisymą, o ne naujų 

drabužių pirkimą pirmai progai pasitaikius. Mano tikslas – paversti projektą „MOTIVW“ 

kultūriniu ir ekologišku projektu, prie kurio prisidėtų ir kiti menininkai bei rengti meno parodas-

seminarus.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Pradėkite. Pradėkite dirbti. Nenuleiskite rankų ir jums pasiseks. Jei ne vienaip, tai kitaip. O jei 

sėkmė jums nenusišypsos, imkitės kitos veiklos.  



 

 

Įmonės „MOTIVW“ sukurti marškinėliai 

 

Papildoma informacija 

Mes, menininkai, šiais laikais turime būti išradingi. Esame vienintelė žmonių grupė, kurių DNR 

ląstelėse yra užprogramuotas noras rizikuoti. Kitų profesijų atstovai neturi galimybių rizikuoti. 

Galite keisti savo režimą, nes esate menininkas. Jums leidžiama tai daryti, nes atėjus 

skaitmeniniam amžiui pasikeitė menininko samprata. Tikras menininkas yra žmogus, 

kvestionuojantis visuomenės nustatytas normas.  

 



 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių inovacijų centras (Center for 

Social Innovation, CSI). 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos? 

2. Kaip naujovės mados industrijoje gali paveikti ir socialinę sritį? 

 

 

 

 


