
 

 

9 mai 2012 

Comunicat de presă post eveniment 

Fundaţia World Vision România 

deschide Atelierul de Meşteşuguri* şi pentru doljeni 

 

Fundaţia World Vision România şi Ascendo S.R.L Vâlcea au lansat marţi, 8 mai 2012, la Muzeul Olteniei 

din Craiova, „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. 

„Scopul acestei întâlniri este nu numai acela de a prezenta principalele aspecte şi activităţi ale proiectului, 

dar şi de a atrage atenţia în mod public asupra importanţei meşteşugurilor tradiţionale, atât din punctul 

de vedere al dezvoltării economice locale, cât şi din cel al conservării culturii tradiţionale. De altfel, 

meşteşugurile tradiţionale reprezintă o direcţie strategică de acţiune evidenţiată în documentele 

programatice de la nivel naţional, precum Planul naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, cât şi în 

strategia de dezvoltare a judeţului Dolj”, a explicat managerul de proiect Roberto Pătrăşcoiu în debutul 

conferinţei.  

Domnul Gheorghe Barbărasă, Secretar al Consiliului Judeţean Craiova, a remarcat prezenţa slabă a 

meşteşugarilor doljeni la evenimentele de profil şi a subliniat necesitatea bunei cooperări a factorilor 

interesaţi pentru creşterea impactul proiectului. „La diferite acţiuni care s-au organizat în Dolj, Craiova, 

meşteşugarii noştri au fost cam slab reprezentaţi. Este o realitate. Mult mai bine sunt reprezentate 

zonele din Ardeal. […] Nu ştiu cum au reuşit ei să conserve, să menţină şi să transmită mai departe 

acest dar al meşteşugurilor populare, pe care poporul român îl are şi nu trebuie să-l piardă. Ȋn acest 

context, este binevenită iniţiativa pe care cei doi parteneri o lansează astăzi. Din punctul nostru de 

vedere, la nivelul instituţiilor judeţului Dolj, Centrul  Creaţiei Populare, Muzeul Olteniei şi alte instituţii, 

şi, bineînţeles, societatea civilă este binevenită în sprijinirea acestui proiect care, încă o dată, este 

lăudabil, este generos şi eu cred că va reuşi să revigoreze un pic acest domeniu despre care spuneam, cu 

regret, că este prea puţin în atenţia noastră, a tuturor.”  

Conferinţa de lansare a continuat cu intervenţia doamnei Geta Ungureanu, Sef Servicii Sociale în cadrul 

biroului din Dolj al Fundaţiei World Vision România. Doamna Ungureanu a subliniat faptul că proiectul 

Atelierul de Meşteşuguri este doar una dintre iniţiativele World Vision care susţin dezvoltarea rurală 

sustenabilă şi creşterea abilităţii comunităţilor rurale de a-şi diminua vulnerabilităţile. În ultimii ani, biroul 

World Vision Dolj a desfăşurat, pe lângă programele care susţin direct bunăstarea copiilor, şi proiecte 

care facilitează dezvoltarea armonioasă a acestora. Peste 200  de persoane din sate şi comune doljene au 

participat la cursuri de formare ca apicultori, ţesători, fermieri, mecanizatori şi legumicultori şi au primit 

sprijin material pentru iniţierea de afaceri şi activităţi în sectoarele respective.  

 

 



 

 

În a doua parte a manifestării au luat cuvântul domnii Cornel Bălosu, Sef Secţie Etnografie Muzeul 

Olteniei, Dan Lupescu, Director Executiv, şi George Obrocea, Consilier Superior, în cadrul Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură, Culte, şi Patrimoniu Naţional Dolj, care au scos în evidenţă impactul potenţial 

al proiectului în dezvoltarea meşteşugurilor, precum şi necesitatea prezervării tradiţiei meşterilor 

populari doljeni respectând tiparele consacrate cultural şi procesele de producţie specifice. La eveniment 

au participat şi primari ai localităţilor rurale vizate în cadrul proiectului, meşteşugari şi peste 40 de 

potenţiali beneficiari ai cursurilor de ţesătorie şi artizanat textil din comunele Argetoaia, Coţofenii din 

Dos, Cernăteşti, Brabova, Bucovăţ.  

Atelierul de meşteşuguri oferă gratuit cursuri de formare profesională în ţesătorie, artizanat şi 

antreprenoriat, consiliere şi sprijin în demararea unei afaceri în domeniul meşteşugurilor populare 

pentru 260 de persoane cu domiciliul in mediul rural. Grupul ţintă include şomerii, persoanele casnice 

sau care se află în căutarea unui loc de muncă, cei care practică agricultura de subzistenţă şi meşteşugarii. 

Înscrierile se fac la birourile zonale ale World Vision România din Craiova şi Râmnicu Vâlcea.  

Fundaţia World Vision România mulţumeşte reprezentanţilor Consiliului Judeţean Craiova, Muzeului 

Olteniei, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte, şi Patrimoniu Naţional Dolj şi Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj pentru implicarea necondiţionată în 

susţinerea proiectului Atelierul de meşteşuguri. 

 

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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