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Loc de muncă: Antreprenor social  

 

Despre mine  

M-am născut în Nicosia, Engomi, și am avut norocul să merg la o școală privată în timpul anilor 

de liceu. Am obținut diploma de licență în Design grafic de la Kingston University din Londra. La 

întoarcerea mea în Cipru, am început să construiesc un start-up de modă și o întreprindere socială 

numită MOTINW (pronunțat motivoh). MOTIVW este o întreprindere socială și o inițiativă de 

modă sustenabilă care are ca scop reciclarea, salvarea, reutilizarea și schimbarea materialelor și 

uniformelor militare din ultima capitală divizată din lume: Nicosia. MOTIVW își propune să 

schimbe mentalitatea locală și să inspire oamenii să se îndepărteze de industria fast fashion și să 

se îndrepte către un mod mai durabil de utilizare, reutilizare, schimb și recilare superioară a 

hainelor, materialelor și țesăturilor.  

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie 

MOTIVW a apărut pentru că, ca designer grafic, sunt fascinat de modele, în consecință la 

MOTIVW reciclăm în mod predominant uniformele militare. Am fost, de asemenea, fascinat de 

istorie și de împărțirea insulei Cipru, prin urmare lucrul cu materiale care poartă un caracter 

militar a fost și o modalitate creativă de a protesta împotriva militarizării insulei. De asemenea, 

MOTIVW a fost fondată din motive de mediu și din dragostea mea profundă pentru modă. 

MOTIVW încearcă să recupereze și să salveze materialele pentru a nu ajunge la gropi de gunoi, în 

special lucruri care pot fi folosite de zeci de ani. Munca noastră este în mare parte upcycling 

(reciclare superioară) cu uniforme militare rezistente, dar punem și evenimente pe site în funcție 

de specificul proiectului. De exemplu, am avut o serie de jachete reciclate făcute la comandă într-

o tarabă într-un festival de artă. Am organizat schimburi/trocuri de haine în care oamenii își pot 

reînnoi dulapul și am organizat o vânzare masivă de țesături cu țesături recuperate, aproape 4 

tone și am ajutat comunitatea meșteșugărească locală să crească în acest timp. 

Înainte de pandemie, o realizare principală a fost că proiectul MOTIVW a primit un premiu pentru 

antreprenoriat social de la Universitatea Kingston în cadrul ”Bright competition”, care este o 

competiție internă în cadrul universității. Ni s-au acordat 15.000 de lire sterline pentru a începe 

afacerea, am primit și rampa de lansare climatică a Institutului European de Tehnologie (EIT). Ne-

am calificat și am câștigat finala națională în 2020. Apoi am mers la finala regională la EIT. 

 



 

 

Fotografie: Pălării create de MOTIVW folosind uniforme armate reciclate 

 

 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

În timpul pandemiei, am organizat un schimb de materiale la care nu am fost prezent, deoarece 

eram blocat în Regatul Unit din cauza restricțiilor de călătorie cauzate de Covid, iar un alt schimb 

a fost amânat și în cele din urmă anulat din cauza lockdown-ului. Producția a fost oprită, fără 



 

fabrici, fără industrie de confecții, chiar dacă am elaborat proiectele, articolele nu puteau fi 

realizate. Piețele închise. Nu aveam un site web la momentul respectiv, așa că nu am putut face 

vânzări online și nu aveam produse de vândut. Am avut o colaborare cu Bird Life Cyprus, niște 

tricouri care au fost vândute prin Instagram și livrate manual cu mașina. Deci niciun venit și nicio 

modalitate de a produce venituri.  

În aprilie 2020, am avut norocul să fim contactați de un vânzător de țesături care trebuia să scape 

de acestea. Altfel ar ajunge la groapa de gunoi. Era un risc masiv. Ne-am cheltuit întregul buget 

pentru a goli containerul. Am creat vânzări de țesături cu programare, aveam un număr stabilit 

în spațiu. Aceasta a durat 5 luni. Acest lucru a fost inovator, deoarece oamenii cumpărau în vrac. 

Erau țesături nedorite, am știut să le comercializam în mod corect. Marketingul și puterea 

rețelelor sociale. 

Ceea ce am învățat în timpul Pandemiei a fost să fiu mai profesionist, să cred în capacitatea mea 

de a comercializa, să-mi dezvolt în continuare abilitățile de vorbire și de socializare pentru a-mi 

promova țesăturile. Pandemia m-a învățat, de asemenea, valoarea muncii grele și valoarea 

asumării riscurilor. 

‘Stăpânește-ți natura excentrică și dezvoltă-ți mereu ideile’ 

 

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

Aspirațiile mele viitoare de a-mi dezvolta cariera în CCS sunt să dezvolt MOTIVW într-un loc de 

muncă cu normă întreagă, într-un brand de îmbrăcăminte netradițională care apreciază cârpirea, 

reutilizarea și nu cumpărarea atunci când cineva are ocazia. Scopul proiectului este să fie un 

proiect cultural și ecologic al altor artiști, să fie o expoziție de artă seminar 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS 

Start. Începe munca. Ține-te de ea. Și va funcționa. Într-un fel sau altul. Și dacă nu, fă altceva. 



 

 

Tricou creat de MOTIVW 

 

Informații suplimentare 

Noi, artiștii din ziua de azi, trebuie să fim inventivi. Suntem singurul grup de oameni care își asumă 

riscuri prin ADN-ul lor. Alte profesii nu au oportunitățile de a-și asuma riscuri. Poți să schimbi 

discipline pentru că ești artist. Aveți voie să faceți toate aceste lucruri pentru că conceptul despre 

ceea ce este un artist s-a schimbat în era digitală. Și ce este un artist dacă cineva care nu pune la 

îndoială norma. 



 

Această poveste de bune practici este pregătită de Centrul pentru Inovare Socială 

(CSI). 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ce am învățat din această poveste? 

2. Cum poate inovația în industria modei să aibă și un impact social? 

 

 

 

 


