Спој традиције и екологије
KNIToMANIA је идеја два студента са успешним комбиновањем знања њихових
будућих професија, економисте и антрополога. Маријана Јовановић и Милош
Тодоровић желе да споје традицију и екологију и заједничким бизнисом допринесу
заштити животне средине.
Све је почело захваљујући Милошевој баки, Ради Тодоровић, која је технику плетења
пластичних кеса наследила од своје мајке, али је није користила док није схватила да је
веома важна за очување добробити друштва и околине.
Студенти Маријана и Милош покушали су да прошире и обликују идеју, како би била
пожељна и лакше прихваћена у друштву. „Циљ нам је био да покажемо како се неке
већ коришћене ствари могу поново квалитетно и ефикасно употребити, али и да
унапредимо еколошку свет у друштву. Одлучили смо се за стварање својеврсних
уникатних, уметничких дела, ручно плетење пластичних кеса са циљем да укажемо на
значај очувања животне средине“, истакла је Маријана Јовановић.
Како је објаснила, идеја је била да се створи практичан производ који могу користити и
млађи и старији при одласку у куповину, на посао, плажу, у шетњу. Као главни
производ Маријана и Милош осмислили су ранац у два облика. Методом
прилагођавања пластичних кеса у форму прикладну за плетење добија се клупко које
се даље користи при традиционалном плетењу, а чиме се израђују облици џакчета, са
кружним дном и класичног облика у форми вреће.
„Имамо у плану да проширимо асортиман производа са простиркама универзалне
употребе, постољима за тањире, џакчићима за оставу, привесцима и ситним
украсима“, рекао је Милош Тодоровић.
Маријана и Милош имају циљ, визију за будућност и финансијски одрживо решење.
„Ако би се направила једна локална, на пример београдска, акција прикупљања кеса и
у замену спустила цена нашег производа, добили би могућност да се потенцијалне
претње по околину задрже и поново употребе. Такође, могло би да се запосли старије
становништво или популација којој је потреба одређена врста социјалне инклузије.
Овом акцијом допринели би побољшању положаја старијих и социјално угрожених,
као и повећању еколошке свести грађана. Старији суграђани који се окупљају у својим
клубовима и домовима пензионера могли би да плету ранчеве, уз нашу подршку, а за
то да добијају одређену врсту накнаде и са тако оствареним приходима да допринесу
побољшању услова у клубу или личном буџету“, рекао је Милош.

Милош и Маријана тек су на почетку да своју идеју преточе у добар посао и зато им је
потреба велика подршка, како би се успешно снашли на тржишту, подстакли друштво
на свеопшту сарадњу и унапредили квалитет живота свих нас.
Истичу да у Привредној комори Србије виде поуздану подршку, на почетку у
охрабрењу и пружању савета како да почну бизнис, а касније у повезивању са
потенцијалним партнерима и могућности да свој рад представе у иностранству.
KNIToMANIA, спајањем традиционалне креативности плетења, аутентичне за наше,
друштвене и еколошке корисности, ствара производ, важан и користан за ширу
заједницу, сагласни су Маријана и Милош.
Ако узмемо у обзир да се у Србији дневно потроши око седам милиона кеса, годишње
око две милијарде и да се свака кеса употреби само једном, просечно између седам и
20 минута, а треба јој од 100 до 1000 година да се разради у природи, морамо
размислити о томе како све ово утиче на екосистем. Иако се најављује забрана
употребе или наплаћивање пластичних кеса, у свету то нигде није допринело
апсолутном престанку употребе пластичних кеса, већ само смањењу. Али и даље
велики број ових предмета завршава у природи.
Јасна је порука Маријане и Милоша пластичне кесе треба поново да се употребе кроз
пројекат КНИТоМАНИА и ставе у службу развоја и напретка уважавајући еколошке и
социјалне аспекте.

