
 

 

4 mai 2012 

Comunicat de presă post eveniment 

Fundaţia World Vision România deschide  

Atelierul de Meşteşuguri* 

 

Fundaţia World Vision România şi Ascendo S.R.L Vâlcea au organizat joi, 3 mai 2012, la Muzeul de Artă 

Casa Simian din Râmnicu Vâlcea, conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „Atelierul de 

Meşteşuguri”, program integrat de calificare, dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, suport şi 

consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale din mediul rural din 

regiunea Sud - Vest. 

La evenimentul inaugural ne-au fost alături domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, 

doamna Elena Stoica, Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vâlcea, autorităţi locale din comunităţile în care Fundaţia World Vision îşi desfăşoară 

activitatea, lucrătorii comunitari cu sprijinul cărora se va realiza identificarea şi selecţia grupului ţintă, 

precum şi peste 30 de potenţiali beneficiari ai proiectului din comunele Frânceşti, Nicolae Bălcescu, 

Scundu şi Mihăileşti.  

“Programul pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale pe care îl lansaţi astăzi vine pe un teren 

roditor şi cu rădăcini în numeroase comunităţi rurale. Desigur aria obiectivelor urmărite prin acest 

program este mult mai cuprinzătoare având în vedere că el se adresează nu doar meşterilor, cât mai ales 

celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, din 

păcate. Tocmai de aceea am ferma convingere că iniţiativa dumneavoastră de astăzi va fi un succes demn 

de toată lauda nu numai în promovarea meşteşugurilor, ci în egală măsură va contribui considerabil la 

dezvoltarea unor aptitudini antreprenoriale şi abilităţi fără de care nu se poate vorbi despre integrarea 

grupurilor ţintă avute în vedere în activităţi şi servicii menite să trezească satele din amorţirea în care se 

află. O dată cu felicitările pe care le meritaţi din plin, vă urez din toată inima mult succes!” a declarat 

domnul Ion Cîlea, oferindu-şi totodată sprijinul şi disponibilitatea de a colabora la implementarea 

proiectului. 

“Este un proiect de dezvoltare economică locală prin care ne propunem refacerea legăturii întrerupte 

între priceperea meşterilor tradiţionali şi nevoile actuale ale pieţei. Până acum majoritatea proiectelor de 

dezvoltare economică locală şi majoritatea soluţiilor conduceau către reconversie profesională. Acest tip 

de intervenţii eşuează adesea pentru că nu sunt integrate şi nu au în vedere contextul local. Sunt convins 

că prin abordarea integrată a obiectivelor şi parteneriatul activ cu instituţiile de la nivel local şi judeţean 

ai căror reprezentanţi ne-au onorat şi astăzi cu prezenţa, vom reuşi să generăm o schimbare în următorii 

ani, dar de ce nu şi o schimbare pe termen lung, în dezvoltarea economică în mediul rural şi în 

dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.” a subliniat managerul de proiect Roberto Pătrăşcoiu.  

 

 



 

 

 

World Vision România desfăşoară „Atelierul de meşteşuguri” în cadrul Programului pentru agricultură şi 

dezvoltare economică care promovează investiţiile în capitalul uman din mediul rural cu scopul dezvoltării 

economiei locale competitive, sustenabile pe termen lung şi în acord cu valorile şi tradiţiile locale.  

Fundaţia World Vision România mulţumeşte reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Muzeului 

Judeţean Vâlcea, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea 

pentru sprijinul acordat şi implicare. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 

Claudia Tokacs, Specialist Comunicare 

Fundaţia World Vision România 

claudia_tokacs@wvi.org 

Tel. 0731444773 

www.worldvision.ro http://www.facebook.com/WorldVisionRomania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre World Vision România 

World Vision este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, de 

dezvoltare şi advocacy punând în centrul activităţii bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra 

muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspiraţi de valori creştine, 

lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasã, etnie sau gen. 

World Vision România este o organizaţie parteneră a World Vision International, prezentă în peste 100 de ţări 

din întreaga lume. De mai mult de 20 ani dezvoltăm în România programe în peste 200 de comunităţi rurale 

din 8 judeţe. De-a lungul timpului am oferit sprijin pentru mai mult de 50.000 de copii si 300.000 de adulţi. 

Prin activităţi de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte de sănătate, programe de educaţie, 

dezvoltare economică, asistenţă umanitară în cazul situaţiilor de urgenţă, stimulăm o atitudine activă şi 

implicarea în schimbarea condiţiei de sărăcie din România, având ca scop final bunăstarea copilului. 

 
*Program integrat de calificare, dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, suport şi consiliere a resurselor 

umane, pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale din mediul rural din regiunea Sud-Vest.  
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