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World Vision România oferă finanţare pentru 
30 de ateliere de meşteşuguri 

 

Biroul World Vision România din Cluj anunţă deschiderea înscrierilor pentru a doua etapă a proiectului 
pentru dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale în regiunea Nord – Vest, Atelierul de meşteşuguri. 

Ȋn perioada ianuarie – martie 2013 invităm meşterii populari şi persoanele pasionate de meşteşuguri 
populare să se înscrie la cursurile gratuite de antreprenoriat care vor avea loc în lunile martie şi aprilie 
2013. 

Cursurile se adresează exclusiv persoanelor care practică un meşteşug tradiţional, indiferent de 
specificul acestuia, şi au domiciliul în mediul rural, judeţele Cluj, Bihor, Sălaj, Bistriţa - Năsăud, Satu Mare 
şi Maramureş.  

Sesiunile de instruire antreprenorială oferă participanţilor informaţiile esenţiale pentru începerea unei 
afaceri proprii şi sunt axate pe informatică, legislaţie şi contabilitate, scrierea unui plan de afaceri, tehnici 
de marketing şi vânzări, înregistrarea şi protecţia mărcii de artizanat.  

La finalul instruirii cursanţii vor intra în competiţie pentru a obţine finanţarea planurilor de afaceri. Cele 
mai bune treizeci de proiecte realizate de către meşteşugari, cu ajutorul cunoştinţelor dobândite în 
timpul cursului, vor fi premiate cu finanţarea necesară demarării propriului atelier de meşteşuguri. 

Ȋn ultima etapă a proiectului Atelierul de mesteşuguri, absolvenţii cursurilor de ţesătorie manuală 
organizate în prima etapă, meşteşugarii calificaţi ca antreprenori, precum şi alţi meşteri populari care 
doresc să îşi îmbunătăţească afacerile şi să îşi crească veniturile, se pot afilia unor structuri locale menite 
să sprijine dezvoltarea artei tradiţionale în zona de nord – vest a ţării. 

Meşterii vor putea să se înscrie în asociaţiile profesionale locale nou-create, precum şi pe platforma e-
business Târgul de la sat care va fi lansată în decursul acestui an. Pentru a sprijini promovarea artei locale 
şi a lărgi piaţa de desfacere, vom înfiinţa o reţea de colaborare cu pensiunile turistice din regiune, unde 
meşteşugarii vor putea expune obiectele realizate.  

„Atelierul de meşteşuguri” este un proiect cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU, Axa 
Prioritară 5.2, care se desfăşoară în perioada aprilie 2012 – martie 2014. Proiectul este implementat cu 
sprijinul partenerilor Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L. 

Pentru înscrieri şi detalii suplimentare despre proiect, contactaţi coordonatorul proiectului în Cluj - 
Napoca, Ghiţă Todică, tel. 0264.420.028 sau mobil 0731.444.793, email gheorghita_todica@wvi.org.   
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Fundaţia 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. World Vision România încurajează acest proces pentru a îmbunătăţi condiţile de trai ale 
familiilor cu scopul final de a oferi copiilor şanse sporite de educaţie, dezvoltare şi bunăstare. 

  

Claudia Tokacs, Specialist Comunicare 
Fundaţia World Vision România 

claudia_tokacs@wvi.org 
Tel. 0731444773 

www.atelieruldemestesuguri.ro  

 

 
 

mailto:claudia_tokacs@wvi.org
http://www.atelieruldemestesuguri.ro/

