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handicrafts4u 
 

Здружението на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ – Скопје им помага на 

возрасните лица со интелектуална попреченост да развиваат вештини со кои можат активно да 

придонесуваат во нашето општество. 

Еден начин на кој го остваруваме тоа е со водење на социјален бизнис handicrafts4u. Handicrafts4u е 

бренд настанат преку соработка меѓу Здружение СОЛЕМ и МАТА (Македонска атризанска трговска 

асоцијација).  

Во соработка со професионални дизајнери на производи, занаетчии и лицата со интелектуална 

попреченост, дизајнирани се уникатни промотивни производи наменети за компаниите и 

организациите. Нашите рачно изработени производи се осмислени да ги задоволат Вашите потреби, 

а да можат да бидат изработени од страна на лица со интелектуална попреченост со минимално ниво 

на поддршка.  

Со купувањето на произвидите на handicrafts4u ја поддржувате финансиската независност на лицата 

со интелектуална попреченост и оддржливоста на Здружение СОЛЕМ.  

На етикетата на секој наш производ е јасно означена и мисија која ја исполнувате преку општествено 

одговорно купување.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Футрола за визит карти 
Заштитно име: Визитко 

 
Нотес 
Заштитно име: Белешко 
Форма:  правоаголна со димензии: 16cm x 12cm 
Надворешноста е изработена од рачно шиен филц.  
Внатрешноста е стандардна хартиена влошка која 
може да се менува со 75 листа. 
Цена: 300,00 денари (над 100 парчиња) 
            350,00 денари (до 100 парчиња) 
  
 

 

 

 

 
Футрола за визит карти 
Заштитно име: Визитко    
Форма:  правоаголна со димензии 12cm x 8cm 
Рачно шиено составена од едно парче филц и нитна 
која го држи ластикот со кој се затвара футролата. 
Цена: 170,00 денари (над 100 парчиња) 
            210,00 денари (до 100 парчиња) 
 

 

 
Футрола за очила 
Заштитно име: Окалко 
Форма: голема - правоаголна со димензии 17cm x 
8cm на готов производ. 
Цена: 170,00 денари (над 100 парчиња) 
            240,00 денари (до 100 парчиња) 

 

 
Обележувач за книги (Bookmark) 
Заштитно име: Белешко 
Форма:  правоаголна со димензии: 8cm x 8cm 
Производот е изработен од шиен филц 
Цена: 70,00 денари (над 100 парчиња) 
            90,00 денари (до 100 парчиња) 
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Стегач за ногавица 
Заштитно име: Точко 
Форма: правоаголна со димензии: 40cm x 4.0 cm, 
Производот е изработен од парче филц на кој 
има соодветно дизајниран печат и рефлектирачка 
лента која овозможува поголема безбедност во 
сообраќајот.Затварањето е флексибилно, со чичак 
трака. 
Цена: 150,00 денари (над 100 парчиња) 
            210,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 

 
Игра – икс/точка 
Форма: голем квадрат со димензии 20cm x 18cm на 
готов производ. Има 10 дрвени делчиња – 5 
кругови и 5 крста.  
Цена: 250,00 (над 100 парчиња) 
            320,00 денари (до 100 парчиња) 

 

 
Држач за полнење на мобилен телефон 
Заштитно име: Мобилко 
Форма: правоаголна со димензии 14cm x 22 cm.  
Производот е изработен од филц.Форма: голем правоаголна 
со димензии 17cm x 8cm на готов производ. 
Цена: 150,00 денари (над 100 парчиња) 
            200,00 денари (до 100 парчиња) 

 

 
Привезок за клуч 
Заштитно име: Клучко 
Форма: правоаголна лента со димензии  
14cm x 3cm, со метална алка за закачување на клучеви 
Производот е изработен од едно парче филц на кое 
двата краеви се споени со метална нитна на која се 
закачува металната алка. 
Цена: 100,00 денари (над 100 парчиња) 
            130,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 
 

 
Подлошки за чаши 
Заштитно име: Подлошко 
Форма: квадрат: 9cm x 9cm или круг: 9cm x 9cm дијаметар 
Големина: големината на подметачот одговара на 
стандардна големина на чаша. 
Производот е составен од два слоја филц. Елементите на 
горниот слој на филц се залепени со лепило за текстил за 
долниот слој, по систем на сложувалка. 
Цена: 240,00 денари (над 100 парчиња) 
            290,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 

 
Магнет за фрижидер 
Заштитно име: Магнетко 
Форма: правоаголник 15.5cm x 7cm со магнет за закачување 
на фрижидер. Производот е изработен од филц. Доаѓа со 
моливче од рецилкирана хартија и тефтер од 50 листа кој 
може да се замени. 
Цена: 200,00 денари(над 100 парчиња) 
            250,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 
 

 
Моливи од рециклирна хартија 
Големина: големина на стандарден молив. Може да се 
остри со острилка.  
Цена: 25,00 денари (над 100 парчиња) 
            30,00 денари (до 100 парчиња) 
 
          
 

 
Мал нотес 
Форма: мал нотес со големина А6 со 50 листа. Погоден за 
обуки. 
Цена: 90,00 денари (над 100 парчиња) 
          110,00 денари (до 100 парчиња) 
 
Комплет од мал нотес и молив од рециклирана хартија. 
Цена: 100,00 денари (над 100 парчиња) 
            120,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 
 



 

 

 

Сите производи може да се брендираат според Вашата потреба. Цената на брендирањето не е 

вклучена во цената на производот и истата се одредува во зависност од Вашите барања.  

За брендирање на производите потребно е нарачката да биде договорена еден месец порано од 

датумот на испорака.  

Со почит, 

Наташа Димитровска 

078 44 17 19 
02/2467 551 
natasa.dimitrovska@solem.org.mk 
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Facebook: Здружение СОЛЕМ/Association SOLEM 
 

 
Престилка за готвење 
Заштитно име: Шефко 
Форма: правоаголник 68cm x 70cm со врвки за заврзување. 
Производот е изработен од платно.  
Цена: 390,00 денари (над 100 парчиња) 
            450,00 денари (до 100 парчиња) 
 
 
 
 

 
Маица 
Заштитно име: Маја 
Големина:S, M, L, XL и XXL 
Производот е изработен од памук. Принтот е дизајн на 
нашите корисници во соработка со уметницата Дијана 
Томиќ. 
Цена: 400,00 денари (над 100 парчиња) 
            490,00 денари (до 100 парчиња) 
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