
In 2010 şi 2011 aproximativ jumătate dintre locuitorii apţi de muncă din România rurală nu au 

avut un loc de muncă, iar şomajul i-a afectat în măsură mai mare pe absolvenţii învăţământului 

mediu şi scăzut, conform datelor furnizate de INS. Precara dezvoltare economică a satelor, 

precum şi absenţa unor structuri locale care să îndrume şi sprijine populaţia în identificarea 

unor soluţii reale, sustenabile de diversificare a veniturilor, sunt doar doi dintre factorii critici 

care frânează eforturile de dezvoltare ale comunităţilor rurale. 

World Vision România a creat proiectul «Atelierul de meşteşuguri» pentru a contracara această 

lacună în oportunităţile de calificare şi integrare pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural, 

punând accent pe soluţiile de formare şi dezvoltare profesională care valorifică şi promovează 

resursele existente, identitatea şi tradiţia locală.  

„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.  

 

Pe termen lung, beneficiarii proiectului vor fi susţinuţi prin crearea infrastructurii locale care să 

sprijine dezvoltarea sectorului meşteşugurilor populare în mediul rural şi să asigure promovarea 

adecvată pentru meşterii din satele din nord-vestul României. La Dezmir, judeţul Cluj, va fi 

inaugurat un atelier pilot de meşteşuguri, iar în Cluj un Centru de Servicii Suport care va acorda 

asistenţă celor interesaţi să îşi dezvolte o afacere în domeniu. La nivel local vor fi create trei 



asociaţii profesionale, precum şi o reţea de colaborare cu pensiunile rurale din zonă. Lărgirea 

pieţei de desfacere a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat va fi susţinută cu ajutorul unei 

platforme e-business care va facilita comercializarea online a produselor meşteşugăreşti. 

Ieri, 20 iunie 2012, World Vision România şi partenerii Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării 

Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L Vâlcea au lansat proiectul „Atelierul de Meşteşuguri” la 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca. Cei aproape 100 de invitaţi prezenţi la 

eveniment au fost întâmpinaţi de angajaţii World Vision costumaţi în port popular tradiţional 

românesc şi maghiar.  

 

Ne-au fost alături la inaugurare 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.  

Următorii paşi în implementarea proiectului sunt campania de informare a grupului ţintă, 

identificarea şi selecţia beneficiarilor, alegerea şi utilarea locaţiilor în care se vor desfăşura 

cursurile de ţesătorie manuală şi artizanat textil. Aceste activităţi sunt programate să se 

desfăşoare în perioada iulie – august 2012. 

 


