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------------------------------------- 

 

 

ПОКАНА 

 

Почитувани, 

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со големо задоволство Ве поканува на настан 

посветен на реупотребата на текстилниот отпад кој ќе се одржи на 23.03.2022 (среда), од 18.00 

часот, Центар за млади (Центар за култура „Ацо Шопов“ Штип) во Штип. 

Во рамките на настанот ќе имате можност да проследите дебата за Бизнис модели за употреба на 

текстилниот отпад, видео содржини од успешни приказни и моден перформанс (Дневен ред за 

настанот во прилог). 

Целта на настанот е да се претстават модели како тектилниот отпад да се употреби како ресурс и да 

се даде додадена вредност на производот преку вклучување на ранливи категории на граѓани и 

заштита на животната средина. 

Настанот е дел од проектот „ 3 – Р (редуцирај, рециклирај, реупотреби)“ – Бизнис модели за 

употреба на текстилниот отпад, имплементиран од Фондацијата за развој на локалната заедница 

Штип, а финансиски поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија и проектот 

„Кружната економија како модел за решавање на текстилниот отпад во Штип“ имплементиран од 

здружение Ино Тех Клуб Штип, Фондација за развој на локалната заедница Штип и Универзитет 

Гоце Делчев Штип, а финансиски поддржан од ГЕФ ПМГ. 

 

Со почит, 

Невенка Лонгурова Гирова 

ФРЛЗ Штип 

 

 



 

 

 

 

Дебата: Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад 

23.03.2022 (среда), 18.00 часот, Центар за млади (Центар за култура „Ацо Шопов“ Штип) 

 

 

Дневен ред 

 

17.30 – 18.00 Пристигнување и регистрација на учесниците 
 

18.00 – 18.10 Воведно обраќање 
Модератор: Дијана Насева 

18.10 – 18.20 Адријана Лавчиска, постара програмска координаторка во ФООМ – 
презентација на програмата Зелен скок – Партнерства за климатска акција 
на ФООМ  

18.20 – 18.30 Борис Шарковски, програмски директор во ФРЛЗ – презентација на 
проектот 3Р и на анализата на состојбите со текстилниот отпад во Штип 

18.30 – 18.40 Доц. Д-р Сања Ристески, ТТФ Универзитет Гоце Делчев Штип – 
презентација на модели за употреба на текстилниот отпад 

18.40 – 18.50 Проф. Д-р Игор Јорданов, ТФ Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје – 
текстил и текстилен отпад, технолошки можности за негова реупотреба 

18.50 – 19.15 Прашања и одговори 
 

19.15 – 19.30 Презентација на видео содржини за успешни приказни од употреба на 
текстиолниот отпад 

- Успешна приказна „Фејдом“ 
- Проект „3 Р – Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“ 
- Успешна приказна „Циркуларна економија како модел за 

решавање на текстилниот отпад“ 
- Успешна приказна Емилија Славкова – Средно текстилно училиште 

„Димитар Мирасчиев“ Штип 
- Успешна приказна Ирина Тошева – моден дизајнер 

19.30 – 19.45 Моден перформанс – Купи рециклирано 
 

19.45 – 20.30 Закуска 
 

 

 


