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MODA prOlJeće/lJetO 2013.

euphOrIA  U središtu ove dobro raspoložene teme su individualnost, društvena umreženost i ljudska energija. 
Inspiracija za ovu temu kolektivno su dobro raspoloženje uličnog festivala i neprilagođeni izgled ulične mode. Fokusiramo se na 
narančastu. Pršteće boje se kombiniraju s mirnom neutralnošću. Zanimljiva struktura materijala ostvaruje novi šik. Bogato dizajni-

extrAOrDINAry  Budućnost i nove tehnologije sučeljavaju se sa svakodnevicom. Biometrijska arhitektura i 
iznenađujući realizam susreću se u jednoj sanjarskoj temi. Boje su nježne i pomalo otuđujuće. Basics sa iznenađujućim detaljima 

reAl StOrIeS  Racionalna kupovina i neobična putovanja trendovi su budućnosti. Kulture se sve više međusob-
no isprepliću i zahvaćaju sve šira područja našeg života. Iz logike vremena proizlazi i osvježavanje starih vrijednosti. Moderni pat-
chwork, organski materijali i autentične strukture vraćaju realnosti. Materijali sami po sebi već trebaju imati neku priču, trebaju biti 

VIrtuOSO  Azija osvaja ostale kontinente. Ljepota i elegancija megametropola svjedoče o estetskoj ravnoteži. U 
žarištu je igra svjetla i sjene, lakoće i težine. Strogoći kontrastiraju tekuće siluete. Kompaktni tvid kombinira se s laganim tilom i 

IlluSION  Svijet tropa, egzotike i fantazije stvaraju osnovicu za digitalni raj. Boje određuju boje koktela. Motivi leptira, 
pored tropskog voća i cvijeća, ukrašavaju 3D uzorke sezone. Za iznenađenja su se pobrinule predimenzionirane veličine ili neo-
čekivane boje. Inteligencija i ljepota prirode inspiriraju tekstilne površine i kombinacije boja. Pritom flora i fauna nisu ostavljene u 
svom prirodnom izgledu, nego su digitalno obrađene i djeluju kao da su iz nekog drugog svijeta. Egzotični fotootisci čine osnovu 
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REPORTAŽA

Zbog posljedica klimatskih promjena, 
kao što je ograničenost prirodnih 
izvora, primjerice, vode ili kože, te 

povećanja cijene energije, sve je jasnije 
da tvrtke (industrija, dizajneri, potrošači i 
drugi) trebaju kombinirati najbolje prakse 
na području održivosti u svakodnevnom 
životu. Ako europska industrija obuće želi 
ostati konkurentna, treba se prilagoditi ta-
kvom trendu, jer će potrošači upozoriti 
tvrtke, kao i u slučaju obuće za čiju se 
kupnju odluče, da očekuju takve vrijed-
nosti. S vremenom održivost više neće 
biti moralna obveza, već će postati dio 
poslovne strategije.

Projekt „Step 2 Sustainability”, odnosno 
„Korak prema održivosti”, osmišljen je 
kako bi pomogao tvrtkama za proizvod-
nju obuće u poboljšanju održivosti njihove 
proizvodnje stvaranjem, razvojem i poku-
snim uvođenjem novog profesionalnog i 
kvalifikacijskog profila, kao i odgovaraju-
ćeg osposobljavanja za taj profil.

U prvom dijelu projektne aktivnosti sa-
stavili smo upitnik kojemu je cilj ocjena 
znanja poduzeća o održivosti u njihovu 
poslu te razumijevanje koncepta, kao i 
njihove potrebe i prioriteta u osposoblja-
vanju. Upitnik smo poslali tvrtkama u ci-
jeloj Europi.

U istraživanju su sudjelovale 82 tvrtke, po-
gotovo male i srednje velike tvrtke, iako 
je postotak većih poduzeća koja su bila 
zainteresirana za upitnik bio veći od po-
stotka njihove zastupljenosti u europskoj 
industriji zasigurno zato što su trenutačno 
više svjesni izazova proizvodnje tzv. ze-
lenih proizvoda te su na njih sposobniji 
odgovoriti.

Kao glavnu prijetnju tvrtke su prepoznale 
nedostatak kvalificiranih radnika, pogoto-

vo na području proizvodnje, kao i manjak 
sirovina. Iako je mnogo poduzeća navelo 
kako investiraju u istraživanja alternativnih 
materijala, u malih i velikih tvrtki javlja se 
potreba za vanjskom pomoći u obrazova-
nju radne snage, koja je najdragocjenije 
sredstvo industrije. S obzirom na priliku, 
većina ispitanika u istraživanju složila se 
s tim da bi e-trgovina trebala biti dio dis-
tribucijske strategije zbog niskih troškova 
i velikoga geografskog dometa. I ne samo 
to – zahtjevi potrošača predstavljaju priliku 
za inovativne proizvode, stoga europska 
industrija obuće razumijevanjem potre-
ba i vrijednosti potrošača može osigurati 
proizvode koji su prilagođeni potrošaču i 
održivo usmjereni te s kojima se izdvaja 
od drugih proizvođača. 

U vezi s održivošću, iz prikupljenih je po-
dataka vidljivo kako su sudionici itekako 
zainteresirani za ovo pitanje budući da 
tvrtke o održivosti razmišljaju kao o po-
dručju od kojeg bi mogle imati znatnu ko-
rist u smislu osposobljavanja i gdje bi htjele 
ulagati. Svjesne su potencijala održivosti te 
bi htjele naučiti kako što bolje iskoristiti 
resurse, smanjiti troškove, otvoriti vrata 
novim materijalima, proizvodnim proce-
sima itd., a ujedno privući nove klijente. 
U skladu s tim poduzeća su navela bioraz-
gradive materijale kao područje kojemu bi 
bilo potrebno posvetiti više pozornosti, jer 
baš na tom području nedostaje vještina i 
kompetencija.

Analiza istraživanja jasno je pokazala da se 
na tom području već primjenjuje mnogo 
znanja, iako je za postizanje konačnog cilja 
potrebno učiniti još dosta toga. Projekt 
„Step 2 Sustainability” olakšat će pristup 
alatima koji će pridonijeti nastojanjima 
europskih tvrtki obuće da postignu takve 
održive vrijednosti. U globaliziranom svije-

tu u kojem poduzeća danas djeluju tvrtke 
više ne bi trebale inzistirati na potpuno li-
nearnoj poslovnoj strategiji. Kako bi ostala 
konkurentna i postigla održivi rast, moraju 
i dalje tražiti i preuzeti integrirani pristup 
koji uzima u obzir i pokušava predvidjeti 
globalna kretanja i čimbenike, osobito na 
području održivosti u proizvodnji obuće.

Projekt „Step to sustainability” traje od 
listopada 2013. do ožujka 2016. Koordi-
nator projekta jest Portugalski tehnološki 
centar za obuću – CTCP. Projektni konzor-
cij također čine sljedeći partneri:

– Tehnološki institut za obuću – INES-
COP (Španjolska)

– Europsko udruženje za industriju obu-
će CEC (Belgija)

– Tehničko sveučilište Gheorghe Asachi 
din Iasi (Rumunjska)

– Međunarodni centar obuće ISC (Nje-
mačka)

– ARS Sutoria (Italija)
– Industrijsko-razvojni centar za kožnu 

industriju i industriju obuće – ZAVOD 
IRCUO (Slovenija)

– Klaveness (Portugal)
– Češko udruženje za kožu i obuću – 

COKA (Češka).

Više informacija o projektu „Step to Sustai-
nability”, koji je dio programa Leonardo da 
Vinci, dostupno je na internetskoj stranici 
www.step2sustainability.eu. 
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Provedbu ovog projekta financira Europ-
ska komisija. Sadržaj publikacije u isklju-
čivoj je odgovornosti autora i ni u kojem 
slučaju ne predstavlja stajališta Europske 
komisije.

Europski projekt 

”
Step 2 sustainability” ili kako uvesti 
održivu proizvodnju u izradi obuće


