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Comunicat de presă post eveniment 

Fundaţia World Vision România lansează  

Atelierul de Meşteşuguri* în Regiunea Nord-Vest 

 

Fundaţia World Vision România, Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi 

Ascendo S.R.L Vâlcea au lansat astăzi, 20 iunie 2012, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, proiectul 

„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 Nord - Vest. 

La evenimentul inaugural ne-au fost alături aproape 100 de invitaţi între care domnul Tudor Sălăgean, 

director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, domnul Tiberiu Groza, Director al Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, primarii localităţilor Apahida, Iara şi 

Mociu, reprezentanţi ai Academiei Române, Asociaţiei Meşterilor Populari Clujeni, Camerei de Comerţ 

şi Industrie Cluj, Camerei Agricole Cluj şi potenţiali beneficiari ai proiectului.  

 

Domnul Tudor Sălăgean, Director CJCPCT Cluj, a apreciat buna colaborare cu World Vision, mai ales în 

acţiuni care au avut ca rezultat transmiterea culturii populare către tineri, arătându-şi totodată 

disponibilitatea pentru consolidarea parteneriatului şi în cadrul proiectului Atelierul de Meşteşuguri.  

Domnul Valentin Sabou, manager al biroului World Vision România Cluj, a remarcat faptul că acest 

proiect nu este unica iniţiativă prin care World Vision susţine dezvoltarea rurală şi efortul comunităţilor 

de a-şi depăşi vulnerabilităţile. În ultimii ani, biroul din Cluj a sprijinit comunităţile rurale asigurând 

calificare pentru persoane din mediul rural în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, dar şi în meseriile de 

ospătar şi bucătar. Totodată, peste 1000 de familii au fost susţinute financiar sau material în cadrul unor 

programe axate pe creşterea bovinelor, a puilor de carne, a porcilor de rasă, dar şi pe creşterea şi 

valorificarea legumelor. 

 



 

 

 

 

În partea a doua a evenimentului, Preşedintele Asociaţiei Meşterilor Populari Clujeni, doamna Viorica 

Ciobanu, a subliniat importanţa conservării tradiţiei meşteşugăreşti respectând standardele de calitate şi 

manifestând rigurozitate în alegerea materiei prime pentru realizarea produselor textile.  

„Atelierul de meşteşuguri”, program cofinaţat de Fondul Social European prin POSDRU, Axa Prioritară 

5.2, oferă gratuit cursuri de formare în ţesătorie, artizanat şi antreprenoriat; consiliere şi sprijin în 

demararea unei afaceri meşteşugăreşti pentru 260 de persoane cu domiciliul în mediul rural din regiunea 

Nord-Vest. Beneficiarii vor fi şomerii, persoanele casnice sau care îşi caută un loc de muncă, cei care 

practică agricultura în gospodărie pentru consum propriu şi meşteşugarii.  

Fundaţia World Vision România mulţumeşte reprezentanţilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, precum şi celorlalţi 

parteneri care ne-au onorat cu prezenţa, pentru sprijinul acordat în demararea şi promovarea 

proiectului. 

 

 

 

 

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 Nord-Vest.  
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