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Comunicat de presă 

28 de meşteri populari bistriţeni deprind arta afacerilor în «Atelierul de meşteşuguri» 
 

Luni, 8 aprilie 2013 la ora 12:00, 28 de meşteri populari bistriţeni încep cursurile de antreprenoriat organizate de 
World Vision România în a doua etapă a proiectului «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. 

Meşteşugarii provin din comunităţile rurale Salva, Galaţii Bistriţei, Coldău, Tonciu, Rodna şi Telciu şi, timp de o 
lună şi jumătate, vor învăţa cum se administrează afacerile cu artizanat la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Bistriţa (Str. General Grigore Bălan nr. 11).  

Meşterii din satele bistriţene se alătură astfel celor 84 de clujeni care au început instruirea antreprenorială în luna 
martie la Băişoara, Mera şi Iara. Ȋn această etapă a proiectului, meşterii se vor familiariza cu lucrul pe calculator şi 
vor dobândi cunoştinţe esenţiale despre scrierea unui plan de afaceri, legislaţie, contabilitate, marketing şi vânzări, 
înregistrarea şi protecţia mărcii de artizanat.  

După absolvire, toţi cursanţii vor intra în competiţie pentru a obţine finanţarea planurilor de afaceri concepute cu 
ajutorul cunoştinţelor dobândite la curs. Cele mai bune 30 de proiecte vor primi sprijin financiar pentru a fi puse în 
practică. 

Ȋn ultima etapă, beneficiarii vor putea să se înscrie în asociaţiile profesionale nou-create şi pe platforma online 
Târgul de la sat care va fi lansată luna aceasta. Vom stimula promovarea artei tradiţionale prin înfiinţarea unei 
reţele de colaborare cu pensiuni turistice, unde artizanii vor putea expune obiectele realizate. De asemeni, vom 
sprijini meşteşugarii şi prin intermediul Centrului de informare şi consiliere care va fi deschis în curând la Cluj 
Napoca. 

„Atelierul de meşteşuguri” este un 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. El se desfăşoară în perioada aprilie 2012 – martie 2014 şi este implementat cu sprijinul Asociaţiei 
pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L. 

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 dezvoltarea comunităţilor rurale pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai ale familiilor cu scopul 
final de a oferi copiilor şanse sporite de educaţie, dezvoltare şi bunăstare. 
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