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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Голямото обновяване на модата  

Произход на добрата практика: Информация от Andrei Spataru (Моден дизайнер 
Irina Schrotter) 

Сектор: Дизайн и мода 

Вид бизнес: На свободна практика 

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Преди пандемията Ирина Шротер е принудена от бедността да започне да се занимава с 
мода. "Не можех да оцелея с лекарската си заплата". 55-годишната модна дизайнерка 
Ирина Шротер, която е собственик на три фабрики за облекло, разказва в интервю как 
бизнесът ѝ е оцелял след пандемията и изтъква възможните решения за излизане от 
безизходицата. 

Преди пандемията модните творения и дизайнерските идеи са работили много добре и 
дрехите са "достигали" до много 
хора. Печалбите също са били 
стабилни и са осигурявали достоен 
живот. ''Представете си, че се 
откажа от докторската си кариера, 
за да преследвам страстта си към 
модата и дизайна''. (Казва Ирина С.) 
Нещо повече, тя усеща, че 
вътрешното ѝ удовлетворение расте 
с всеки изминал ден. Поглеждайки 
назад, тя не изпитва никакво 
съжаление, че се е отказала от 
лекарската професия. 

                            Снимка: Unsplash 

Дизайнът и модата са колкото приятни, толкова и взискателни и не ви оставят твърде дълго 
да си останете у дома. Цяла колекция от линии облекла е в основата на постиженията в 
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културния и творчески сектор преди пандемията. Към всичко това се добавя и 
удоволствието да правиш това, което ти харесва, но и широката мрежа от сътрудници в този 
сектор. Когато почувстваш, че искаш да изразиш себе си, че си тъжен или объркан, 
започваш да скицираш и да създаваш най-добрите дрехи. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Предизвикателствата са видими още от началото на пандемията, когато модният дизайнер 
изработва защитни маски от памук. Тя има и аргументирано обяснение за това решение. 
"Завършила съм Медицинския факултет и прецених, че памучните маски също могат да 
предпазят хората (онези памучни маски, които виждах да се използват в операционните 
зали, когато бях студентка). Нямаше изобщо защитни маски и искахме да направим поне 
такива от памук. Предложих ги в болници, лекарски кабинети и аптеки и хората бяха 
възхитени, че могат да ги перат и 
гладят.  

За съжаление, Световната здравна 
организация (СЗО) и някои 
комуникатори в Румъния, дори някои 
с медицинско образование, бяха 
против тях. Тогава казах, че не можем 
да се борим с критична маса от лоши 
комуникатори. По-късно се оказа, че 
тези маски могат да се използват, 
особено когато няма алтернативи ", 
допълва дизайнерът. Беше много 
разочароващо.  

                                                                                                                                             Снимка: Unsplash 

Всъщност стъпките, които я отвеждат в света на модата, са свързани с медицината, защото 
като лекар тя получава по-ниска заплата. "През 1990 г. бях на 25 години, току-що бях 
завършила колеж и работех в болницата за спешна помощ в Яш, в областта на пластичната 
и ремонтната хирургия. Печелех 2000 леи, като правех по седем дежурства на месец". 

Иновативните решения бяха в голяма степен свързани с вдъхновението, което даваха 
меките умения като самоопределяне и мотивация да се бориш срещу тези, които не смятат 
работата ти за положителна. Защо? Защото не можете да познаете успеха, ако се откажете. 
Наистина не е лесно да се използва това, което модната индустрия може да предложи. Това 
беше мисълта ми да допринеса за борбата с пандемията. Иновацията беше в основата, 
защото всички тези памучни маски са създадени с любов към хората наоколо. 
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Условия за иновативност и успех  

За да подчертае успеха и иновациите, Ирина Шротер споделя решенията, които е взела 
непосредствено след блокирането през март 2020 г., когато повечето предприятия са били 
затворени, а хората са си останали вкъщи. "Започнах от това, че дълго време стоях в къщи 
и сякаш ми беше омръзнало да се обличам в едни и същи неща. Нямах определен гардероб 
със специфични дрехи, които да се носят в къщи, защото преди пандемията прекарвах 
малко време у дома.“ 

След тези размисли дойде идеята за линията Homebody - да се обличаме вкъщи по начин, 
който ни доставя удоволствие, да бъде небрежно облекло, в което можем да работим и, 
ако искаме, дори да излезем бързо на кафе, когато ни бъде позволено. Идеята имаше 
голям успех, стартирах кампанията и онлайн колекцията, защото за щастие година преди 
това, на 5 май, рождения ми ден, бях пуснала онлайн магазина. И през май-юни 
направихме 400% от предишната си заплата", казва Ирина Шротер. 

Иновативността тук е породена от необходимостта, защото понякога иновативните 
решения се появяват в най-трудните моменти. Когато се сблъскваш с неприятни ситуации, 
по някакъв начин си принуден да бъдеш креативен, да дадеш всичко добро в себе си и да 
успееш.  

Успехът и иновативността на тази добра практика се крие и в полезността и 
признателността, ''получени'' от линията "Homebody". Успехът и иновацията могат да 
дойдат от малки неща, когато конкуренцията в сектора на дизайна и модата е много 
голяма. Такъв е и случаят с тази Добра практика, която, ако не се е радвала на успеха на 
памучните маски, то не се е отказала и се е радвала на успеха, донесен от линията 
Homebody. 

Тази dобра практика може да 
бъде успешно приложена или 
възпроизведена по всяко 
време, ако имате познания в 
областта на дизайна и модата, 
желание да радвате 
околните, да бъдете свой 
собствен шеф и да печелите 
пари от страст. Разбира се, 
необходима е и финансова 
подкрепа, но местните власти 
понякога подкрепят тази 
индустрия. 

                                                                   Снимка: Unsplash 



 

4 
 

Източници: https://www.romaniatv.net/irina-schrotter-impinsa-de-saracie-sa-se-apuce-de-
moda-nu-puteam-sa-supravietuiesc-din-salariul-de-medic-cum-si-a-dezvoltat-designer-ul-
afacerile-in-pandemie_5272843.html 

 

Въпроси за размисъл: 
1. Какво научих от тази добра практика? 
2. Какво трябва да направя, за да стартирам успешно и да оцелея в сектора на 

модата и дизайна? 
3. Доколко смятам, че съдържанието на тази dобра практика е било подходящо и 

полезно за мен? 

 

Тази добра практика е подготвена от Centrul pentru Promovarea Invatarii 
Permanente - CPIP, Румъния. 


