TRADIRROM
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Bustuchin
DURATA IMPLEMENTĂRII: 6 luni
INIȚIATOR: Vasile Irinel Spiridon
In calitate de responsabil voi coordona ca activitatile sa se desfasoare conform unui grafic pe care lam definit si prestabilit impreuna cu organizatia partenera

DESPRE PROIECT
Nevoia de reintoarcere la traditii este acel aspect care defineste fiecare popor in Uniunea Europeana.
Nevoia de frumos este acel aspect pe care il cauta fiecare dintre noi. Nevoia de locuri de munca este
datoria fiecarui tanar atreprenor.

SUSTENABILITATE
Salariul mesterului popular va fi asigurat de catre Primaria Bustuchin cea care va deschide un muzeu
al taranului odata cu finalizarea unui camin multifunctional. artizanatul isi va gasi atunci si expunerea
muzeografica, va putea face parte din atractiile comunei noastre si va putea fi promovat prin diverse
canale. asigurarea vanzarii se va face prin parteneriate cu micii negustori din Gorj, Valcea dar se vor
cauta parteneri care sa fie tentati a imbratisa sustinerea traditiilor locale romanesti.
Chiar si O.M.V. PETROM are un spatiu destinat vanzarii produselor romanesti iar alti retaileri sunt
dornici de a putea expune in locul artei traditionale populare made in China, adevarata arta
romaneasca fabricata la Bustuchin Gorj Exista o emulatie a multor comercianti de a comercializa
produse romanesti.

CAUZĂ
Incluziunea sociala a unei persoane de etnie rroma care are peste 50 de ani si care in ochii multor
angajatori este ''batran''.Dorinta de a reangaja o parte din traditiile locale pe fagajul normal al
continuitatii si conservarii unor mestesuguri ce pot reprezenta un punct de plecare pentru o afacere
de succes

OBIECTIVE
Restabilirea unor relatii intre membri comunitatii de rromi si reaaducerea mestesugurilor acestora in
atentia comunitatii majoritar romaneasca. Angajarea unui mester popular care lucreaza sculptura in
lemn si olarie doar ocazional si valorificarea uriasului potential pe care il are arta sa specifica zonei

Horezu - comuna noastra este foarte aproape de aceasta localitate iar influentele acesteia se resimt
in marea parte a culturii mestesugurilor fiind un punct de vedere imitativ si calitativ.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii proiectului sunt dati de membrii comunitatii, elevii Liceului Tehnologic Bustuchin,
comunitatea rroma si Primaria Bustuchin.

IMPACT
Pe langa diversificarea unor activitati- sculptura in lemn, sculptura in oase de animale salbatice, o
atractie pentru cei impatimiti de vanat si vanatoare, pe langa realizarea unor elemente de lemn
decorative sau chiar utile in spatiul casnic ori balustrade si foisoare de lemn, atelierul isi propune
realizarea unor materiale din lut cu model ceramic care sa pastreze specificul zonei, motive
brancusiene, dacice, arhaice, brancovenesti.
La orele de educatie tehnologica copiii vor putea merge si vor putea pune in practica cele invatate in
teorie, vor putea corela diferite elemente pictografice cu maiestria artistica traditionala rroma si
romaneasca.

