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

 

Даниеле, услужлив обущар с креативна идея  

 

 

Произход на добрата практика: Даниеле Уру, Италия 

Сектор: Художествени занаяти 

Вид бизнес: Малко предприятие 

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Даниеле Уру е 54-годишен мъж от Латина, град близо до Рим, и работи като обущар от 32-
годишна възраст. Седмица преди да избухне извънредната епидемична ситуация в Италия, 
той купува и открива новият си собствен магазин за обувки и е бил изключително 
ентусиазиран. Занаятчийството винаги е било негова страст. Така че, след години на 
наемане на магазини, той най-накрая имал свое собствено място, където може да 
произвежда и продава обувките си.  

В днешно време да си обущар е трудна работа, тъй като обувките са почти изцяло 
изработени от гума, платове и пластифицирани материали, така че купуването на ръчно 
изработена обувка вече не е приоритетно, а кожата не се обработва толкова много, колкото 
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преди. Но Даниеле никога не се е отказвал от желанието си да продължи оригиналната 
традиция на ръчно изработените обувки. Всъщност всички продукти, които Urru използва, 
са произведени в Италия: Италианска гума Vibram и пълнозърнеста кравешка кожа и кожа. 
Качеството е безценно. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Обикновено Urru работи с клиенти, които са малко по-възрастни. Това са предимно 
възрастни хора, които наистина държат на това да ходят с добре изработени обувки. По 
време на пандемията обаче те се страхуват да излизат от къщи, така че поръчките на обувки 
намаляват много бързо. Освен това се наложило да се отложат или отменят церемонии, 
като например сватби. Вследствие на това през 2020 г., особено в най-важния за работата 
му период (април, май, юни), общата загуба на приходи е 80% в сравнение с 2019 г. По 
време на блокирането Даниеле започнал да мисли какво може да направи, за да подобри 
бизнеса си и да разшири хоризонтите си.  

Тъй като е активен член на група любители на кучета, на Даниеле му хрумва идеята да 
проучи нови групи клиенти за работата си и да се бори с икономическите последици от 
пандемията. Така той решава да започне да произвежда ортопедични обувки и протези от 
поликарбонат и кожа за кучета. Идеята е успешна. 

Условия за иновативност и успех  

Заради пандемията работата на Даниеле е спряна. По време на месеците на блокиране 
през 2020 г. на обущаря от Латина му хрумва идея: да използва занаятчийските си умения, 
за да помага на животните, и по-точно кучетата. Даниеле осъзнал, че може да използва 
времето и таланта си, за да направи нещо за другите и да получи голямо удовлетворение 
от това. Знае, че може да направи нещо за животните с двигателни проблеми и да направи 
живота им по-лесен и щастлив.  

С голямата си страст към кучетата и отличните си способности на артистичен майстор, 
досега Даниеле е помогнал на много кучета да проходят отново на лапи. Да им помага да 
ходят отново е много вълнуващо и удовлетворяващо за него.  

В живота си Даниеле е преодолявал много предизвикателства и кризи, но и този път, 
благодарение на своите идеи, творчество и желание за солидарност, той успява да се 
изправи по-силен от преди. Днес Даниеле се е върнал в магазина си, щастлив е, докато 
прави висококачествени ръчно изработени обувки и продължава да изработва протези за 
кучета.  



 

3 
 

Източници: 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/26/news/daniele_il_calzolaio_di_latina_che_realiz
za_le_protesi_per_i_cani-260258264/  

 

Въпроси за размисъл:  
1. Какви уроци научихте от тази история? 
2. Как ще използвате научените уроци за развитието на кариерата си? 
3. Вдъхнови ли ви тази история? Ако да, кои аспекти на историята ви вдъхновиха? 

Ако не, защо? 
 

Тази добра практика е подготвена от CESIE.  
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