
 
Proiectul cu durata de doi ani a început la 30 septembrie 2019

 
Scopurile și obiectivele acestui proiect sunt: 1) să transmită abilitățile meșteșugărești
tradiționale dinspre persoanele în vârstă spre cele tinere; 2) să îi învețe pe tineri
principiile de bază și etapele practice ale lansării unei antreprize sociale; 3) să îi
susțină în utilizarea abilităților artizanale și a cunoștințelor cu privire la
antreprenoriatul social, pentru a fabrica și vinde produse de artizanat.  
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ACEST PROIECT
Atât la nivel european cât și la nivel local, începe să fie recunoscut faptul că
antreprenoriatul social aduce o contribuție valoroasă la stabilirea coeziunii sociale, a
bunăstării și creșterii economice. 2018 a fost desemnat drept Anul European al
Patrimoniului Cultural, accentul fiind pus pe importanța păstrării în viață a tradițiilor
de pe teritoriul Europei și pe beneficiile pe care acestea le pot aduce comunităților.
Proiectul nostru contribuie la ambele obiective-cheie menționate, fiind structurat
astfel încât să asigure faptul că rezultatele sale pot fi reproduse fie total sau parțial, atât
în rândul țărilor partenere, cât și în afara acestora.



„Fără măiestrie, inspirația este doar o 
trestie clătinată de vânt.” (Johannes Brahms)

Reuniunea a fost găzduită de către S.C. Predict CSD Consulting S.R.L., prezentând o
oportunitate pentru ca toți partenerii implicați în proiect să se întâlnească și să afle mai
multe unul despre celălalt. Liderul proiectului (Dacorum CVS) a prezentat proiectul,
vorbind despre scopurile, obiectivele și activitățile incluse în acesta, cât și despre program și
profilul/rolurile participanților. Partenerii au purtat discuții cu privire la diseminarea,
sustenabilitatea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului. 

După încheierea reuniunii inițiale, partenerii s-au întors în țările de origine cu idei
proaspete și energie pentru a se dedica sarcinilor proiectului. În această perioadă, au
fost create pagina oficială de Facebook și website-ul
CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM. Procesul de recrutare a meșteșugarilor
tradiționali a început deja, fiind organizate întâlniri cu grupurile-țintă ale
proiectului. Putem spune că am avut un început plin de energie!

REUNIUNEA INIȚIALĂ ȘI PRIMII PAȘI

DACĂ  V-AR PLĂCEA SĂ  VĂ  IMPL ICAȚ I  ÎN  ACEST PROIECT,  VĂ  RUGĂM SĂ  NE
CONTACTAȚ I  LA:  INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

În prezent, orașul Arad reprezintă un important centru industrial și
un nod al rețelelor de transport; de asemenea, aici își au sediul două
universități, un seminar teologic ortodox, o instituție de pregătire a
profesorilor și un conservator muzical. Bisericile și catedralele aflate
în oraș au fost construite pe parcursul a patru secole, aparținând
mai multor denominații religioase și reprezentând stiluri
arhitecturale variate, de la baroc până la neoclasic.

Prima întâlnire a partenerilor implicați în proiect a avut loc 
la Arad, în România, între 2-3 decembrie 2019.
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