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World Vision România va finanţa 
35 de ateliere de meşteşuguri în regiunea Sud – Vest Oltenia 

 

World Vision România anunţă deschiderea celei de-a doua etape a proiectului pentru dezvoltarea 
meşteşugurilor tradiţionale în regiunea Sud – Vest Oltenia, Atelierul de meşteşuguri*. 

Ȋn perioada ianuarie – martie 2013, peste 150 de meşteri populari şi persoane pasionate de meşteşuguri 
populare participă la cursurile gratuite de antreprenoriat organizate de World Vision România şi 
Ascendo S.R.L. 

Cursurile oferă participanţilor informaţiile esenţiale pentru începerea unei afaceri proprii şi se desfăşoară 
în judeţele Vâlcea, Dolj şi Olt. Sesiunile de instruire antreprenorială sunt axate pe legislaţie şi 
contabilitate, scrierea unui plan de afaceri, tehnici de marketing şi vânzări, înregistrarea şi protecţia 
mărcii de artizanat.  

La finalul cursurilor, participanţii vor intra în competiţie pentru finanţarea planurilor de afaceri. Cele mai 
bune treizeci şi cinci de proiecte realizate cu ajutorul cunoştinţelor dobândite în timpul cursului, vor fi 
premiate cu finanţarea necesară demarării propriului atelier de meşteşuguri. 

Ȋn ultima etapă a proiectului, absolvenţii cursurilor de ţesătorie organizate la începutul anului 2012, 
meşteşugarii deveniţi 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 Sud – Vest Oltenia. 

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 martie 2012 – februarie 2014. Proiectul este implementat 
cu sprijinul partenerului Ascendo S.R.L. Pentru detalii suplimentare despre proiect, vizitaţi website-ul 
www.atelieruldemestesuguri.ro .   

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. 
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Despre World Vision România 

World Vision este o organizaţie crestină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitara de urgenţă, de dezvoltare 
comunitară şi advocacy punând în centrul activităţii bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu 
copiii, familiile şi comunităţile rurale, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspiraţi de valori creştine, lucrăm cu 
persoanele cele mai vulnerabile indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. Ȋn 22 de ani de prezenţa în România am ajutat 
peste 350.000 de copii şi adulti, în 200 de comunităţi din 8 judeţe.   
 
World Vision România crede în şanse egale pentru copii de la sate şi de la oraş. De aceea derulează în comunităţile rurale 
programe de lungă durată pentru educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi 
dezvoltare rurală. Copiilor li se facilitează astfel accesul la educaţie formală şi informală şi la condiţii de viaţă mai bune prin 
dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. 

 
* 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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