Stimată doamnă / Stimate domnule,
Fundația World Vision România, are deosebita plăcere de a vă invita la Conferința

MADE IN RURAL - oportunități de ocupare și antreprenoriat pentru spațiul rural

În contextul noilor oportunități de dezvoltare a comunităților rurale din România, atât prin intermediul
programelor ce privesc dezvoltarea capitalului uman, cât și prin facilitarea investițiilor în activități agricole și
non-agricole, este momentul prilenic pentru a deschide o dezbatere privind politicile de ocupare și de sprijinire a
inițiativelor antreprenoriale în spațiul rural și a modului în care acestea contribuie la crearea unui mediu
favorabil dezvoltării economice în acest sector.
Vineri, 4 decembrie 2015, împreună cu dumneavoastră dorim să abordăm subiectele menționate mai
sus în cadrul conferinţei de final a proiectului MADE IN RURAL, eveniment care va avea loc începând cu
ora 10:00 în Clădirea Skytower, etajul 34 (Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucureşti).
Abordarea integrată a ocupării în spaţiul rural, oportunităţile de dezvoltare economică rurală şi
utilizarea resurselor locale în iniţiativele antreprenoriale, în mod special prin revitalizarea meșteșugurilor
tradiționale, sunt temele principale în jurul căruia a fost dezvoltat și implementat proiectul Made in Rural, parte
a modelului de dezvoltare rurală pe care Fundația World Vision România l-a promovat în cei 25 de ani de
existență în România.
Aceste teme vor fi dezbătute în sesiunile de lucru la care sunt invitați atât reprezentanți ai autorităţilor
guvernamentale, cât și reprezentanți ai sectorului neguvernamental preocupat de dezvoltarea comunităților
rurale şi de sprijnire a meşteşugurilor tradiționale, plecând de la concluziile preliminare ale Raportului privind
şansele de ocupare şi antreprenoriat în mediul rural realizat în cadrul proiectului.
Scopul dezbaterilor este de a genera propuneri pentru îmbunătăţirea politicilor publice referitoare la
ocupare, dezvoltarea antreprenoriatului şi sprijinirea meşteşugurilor în contextul oportunităților create de
fondurile nerambursabile şi de programele implementate de ministerele de resort.
Conferinţa include promovarea de produse de artizanat și meșteșugărit prin evenimentul Târgul de la
Sat, care se va desfășura în perioada 4 - 5 decembrie în Promenada Mall București, Calea Floreasca 246 B, cu
participarea artizanilor și meșteșugarilor din peste 15 comunități implicate în proiect.
Vă așteptăm alături de noi în acest demers!
Cu deosebită consideraţie,

Daniela Nicoleta Buzducea
Director executiv Fundația World Vision România

Despre proiect:
Proiectul „MADE IN RURAL” a cuprins aproape 50 de comunităţi din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov,
Constanţa, Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Vâlcea şi Vaslui.
Peste 1500 de persoane s-au calificat în dmenii precum ţesătorie, turism sau antreprenoriat, iar aproape o treime
dintre ele au acum locuri de muncă sau au fost sprijiniţi financiar să înceapă o afacere.
Artizanii formaţi în cadrul proiectului au fost ajutaţi să își promoveze produsele prin organizarea de expoziţii şi
promovare online pe platforma www.targuldelasat.ro.
Informații suplimentare
Pentru mai multe informaţii și pentru confirmarea prezenţei la eveniment, vă rugăm să ne contactați până la data
de 25 noiembrie 2015 la tel. 0731444773 sau email claudia_tokacs@wvi.org (persoană de contact Claudia
Tokacs).

