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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Danielius, paslaugus batsiuvys su kūrybine idėja  

 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Danielius Urru, Italija 

Sektorius: Meniniai amatai 

Verslo / darbo tipas: MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės) 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Danielius Urru yra 54 metų vyras iš Latinos, netoli Romos esančio miesto, ir batsiuvys nuo 32 

metų. Likus savaitei iki Italijoje kilusio karantino, jis nusipirko ir atidarė savo naują batų siuvyklą 

ir parduotuvę - jis buvo nepaprastai entuziastingas. Meistriškumas visada buvo jo aistra. Taigi po 

daugelio metų nuomojantis parduotuves jis pagaliau turėjo savo vietą, kur galėjo pats pagaminti 

ir parduoti batus. 

Būti batsiuviu šiais laikais yra sunkus darbas, nes batai beveik visada pagaminami iš gumos, 

audinių ir plastifikuotų medžiagų, todėl pirkti rankų darbo batus nebėra įprasta, o oda 

neapdirbama tiek, kiek anksčiau. Tačiau Danielius niekada neatsisakė valios tęsti pirminę rankų 
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darbo batų tradiciją. Tiesą sakant, visi Urru naudojami produktai yra pagaminti Italijoje: itališka 

“Vibram” guma ir tikra karvės oda bei kitos odos. Kokybė neįkainojama. 

Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti   

Paprastai Urru dirba su klientais, kurie yra šiek tiek vyresni. Dažniausiai tai vyresnio amžiaus 

žmonės, kuriems labai svarbu vaikščioti su gerai pagamintais batais. Tačiau pandemijos metu jie 

bijojo išeiti iš namų, todėl batų užsakymų sumažėjo labai greitai. Be to, ceremonijas, tokias kaip 

vestuvės, teko atidėti arba atšaukti. Dėl to 2020 metais, ypač svarbiausiu jo darbui laikotarpiu 

(balandžio, gegužės, birželio mėnesiais), bendras pajamų praradimas buvo 80%, palyginus su 

2019 metais. Karantino metu Danielius pradėjo galvoti, ką jis galėtų padaryti, kad pagerintų savo 

verslą ir plėstų savo veiklą. 

Būnant aktyviu šunų mylėtojų grupės nariu, Danieliui kilo mintis ieškoti naujų klientų grupių savo 

darbui ir kovoti su ekonominiais pandemijos padariniais. Taigi jis nusprendė pradėti gaminti 

ortopedinę avalynę ir protezus iš polikarbonato ir odos šunims. Idėja buvo sėkminga. 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Dėl pandemijos Danieliaus darbas sustojo. 2020 m. karantino mėnesiais batsiuviui iš Latinos kilo 

mintis: panaudoti savo meistriškumo įgūdžius padedant gyvūnams, o tiksliau šunims. Danielius 

suprato, kad savo laiką ir talentą gali panaudoti ir tam, kad ką nors padarytų dėl kitų ir tai 

darydamas patirtų didelį pasitenkinimą. Jis žinojo, kad gali ką nors padaryti dėl gyvūnų, turinčių 

judėjimo problemų ir padaryti jų gyvenimą lengvesnį ir laimingesnį. 

Dėl savo didžiulės aistros šunims ir puikių meninių meistriškumo sugebėjimų Danielius padėjo 

daugeliui šunų vėl vaikščioti. Padėti jiems vėl vaikščioti jam buvo labai įdomu ir naudinga. 

Per savo gyvenimą Danielius įveikė daugybę iššūkių ir krizių, tačiau ir šį kartą savo idėjų, 

kūrybiškumo ir solidarumo troškimo dėka jam pavyko atsistoti stipriau nei anksčiau. Šiandien 

Danielius grįžta į savo parduotuvę ir džiaugiasi gamindamas aukštos kokybės rankų darbo batus 

ir protezus šunims. 

  

Šaltinis: 
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/26/news/daniele_il_calzolaio_di_latina_che_realiz

za_le_protesi_per_i_cani-260258264/  

 

 

 

 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/26/news/daniele_il_calzolaio_di_latina_che_realizza_le_protesi_per_i_cani-260258264/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/26/news/daniele_il_calzolaio_di_latina_che_realizza_le_protesi_per_i_cani-260258264/
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Klausimai savianalizei 

 

1. Ko išmokote iš šios istorijos? 

2. Kaip panaudosite išmoktas žinias savo karjeroje? 

3. Ar jus įkvėpė istorija? Jei taip, kokie istorijos aspektai jus įkvėpė? Jei ne, paaiškinkite 

kodėl? 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė CESIE. 

 

 

 

 

 

 


