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Stimati prieteni
Dati-mi voie sa va multumesc pentru prezenta dumneavoastra la aceasta prima
intrunire in cadrul proiectului ,,Socrates /Grundtvig 2 ’Eliminate Poverty Development of the entrepreneurial spirit in rural areas through ITC and
Business’’
A.F.R este coordonatorul proiectului si desfasoara in cadrul strategiei nationale
de combatere a saraciei o campanie sustinuta prin care acest fenomen sa fie prevenit si
eliminat.
Proiectul isi propune sa promoveze economia traditional rurala prin fortificarea
activitatilor inovatoare ca rezultat al cunostintelor acumulate prin studierea diverselor
realitati in mediul rural din Europa.
Partenerii din cadrul proiectului intentioneaza transmiterea celor mai bune
cunostinte adultilor din zonele rurale dezavantajate, avand in vedere posibilitatile
acestora de dezvoltare personala in spirit antreprenorial.
O solutie de eliminare a saraciei este aplicarea noilor tehnologii, aducand cat mai
aproape zonele dezavantajate din mediul rural la stadiul de intelegere si comunicare
existent in tarile dezvoltate din Europa.
A.F.R si partenerii sai si-au propus sa realizeze un program comun de
experimentare a unor actiuni de prevenire si conmbatere a saraciei
Grundtvig2 este un tip de proiect care se numeste in mod sugestiv
,, Learning Partnership’’, invatare in parteneriat fiind axat pe mobilitati astfel ca nea permis atit noua cit si partenerilor nostri sa ne cunoastem mai bine, sa avem o baza de
la care sa plecam astfel incat sa putem creea o strategie comuna si sa impartasim
modalitati de lucru cu beneficiarii nostrii pentru o mai buna comunicare si implicare.
Partenerii nostrii din AUSTRIA, INTERKULTURELLE
PERSONALENTWICKLUNG/Dezvoltare interculturala a resurselor umane, prin
Dagmar Kommer , Gertrude Nikitsch si UNGARIA Firma de consultanta TREBAG/
Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft prin David Faber, isi vor expune astazi
punctele de vedere cu privire la implicarea in proiect . Vom incerca sa facem o trecere
in revista a activitatii din primul an de proiect si intentiile noastre de program in cel de-al
2-lea an.
Vreau sa mentionez ca la aceasta prima vizita de proiect a partenerilor , suntem
in echipa incompleta, deoarece am pierdut in cel de-al 2-lea an partenerul din Polonia
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,, Universitatea socio-economica
din LODZ”, iar celalalt partener din Ungaria “Universitatea si Colegiul de agricultura
din Szeged”/University of Szeged College of Agriculture, nu a reusit sa participe.
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V-am invitat alaturi de noi pentru ca dorim sa va impartasim din experienta
noastra si sa va incitam sa intrati in familia Grundtvigersilor care este din ce in ce mai
numeroasa pe masura maretiei conceptului de Educatie a Adultilor.
Saracia nu s-a diminuat in zonele rurale ale batranei Europe.
Iata de ce lupta cu saracia trebuie sa ramana una din prioritatile miscarii pentru apararea
drepturilor omului.






De aceea obiectivele proiectului sunt urmatoarele:
Accesul oamenilor din mediul rural la oportunitatile de comunicare ICT pentru
inceperea unei mici afaceri. Identificarea de noi abordari a culturii antreprenoriale si
ICT in zonele rurale
Schimburi interculturale a diferitelor stiluri de viata existente intr-o noua Europa
Promovarea artizanatului rural in Educatia pentru adulti prin ITC
Crearea unei retele Europene impotriva saraciei in zonele rurale din tarile partenerilor
de proiect .

Scopul prezentului parteneriat de invatare este de a amplifica oportunitatile pentru
populatia din mediul rural, prin folosirea efectiva a tehnologiei de informare si
comunicare, prin promovarea activitatilor antreprenoriale si prin crearea unei retele
Europene care sa foloseasca schimbul de experienta impotriva saraciei si subdezvoltarii
in zonele rurale.
Cuvinte cheie: Eliminarea saraciei, mediul rural, ITC, afacere.
Dorim sa credem ca acest proiect poate fi un indemn si pentru alte organizatii/institutii
din Romania si din tarile partenere de a dezvolta programul: ’Eliminate Poverty Development of the entrepreneurial spirit in rural areas ,through ITC and
Business’’
Acest proiect a pornit de la o asociatie de femei, pentru ca este bine stiut ca
femeile reprezinta o resursa esentiala pentru orice societate reprezentind o forta prin
aportul lor in viata de familie, in comunitate si guvernare ,atunci cind sunt pe drept
promovate si respectate !
In calitate de gazda doresc in incheiere sa multumesc partenerilor mei care au
reusit sa ne prezinte in primul an , in timpul vizitelor ,aspecte interesante din activitatea
lor ,imbinate cu pitorescul locurilor vizitate si sa imi exprim regretul ca in ceea ce
priveste partenerul din Polonia , nu vom continua impreuna acest proiect.
Invit participantii prin exprimarea propriilor opinii sa ne fie alaturi nu doar in
continuarea programului, ci si in dezvoltarea proiectului.
Liliana Pagu, presedinte A.F.R.
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