CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe
Regiunea Abruzzo - Italia
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între
județul Suceava și regiunea Abruzzo din Italia, au fost după cum urmează:
- „Proiect formativ adresat cetăţenilor extracomunitari, interesaţi să lucreze
pe piaţa muncii regionale”, aprobat la finanţare de către Adunarea Generală
a Regiunii Abruzzo şi care a vizat organizarea unor cursuri de formare
profesională pentru 60 de şomeri din judeţul Suceava, în Italia şi România,
în următoarele domenii: agricultură, hotelier, restaurare, edilitar;
- „O Punte de solidaritate între două văi”, proiect finanţat de regiunea
Abruzzo, prin care s-au realizat lucrări de reabilitare la şcoli generale din 5
localităţi ale judeţului Suceava, respectiv Gălăneşti, Voitinel, Vicovu de Jos,
Horodnic de Sus şi Vrătăuţii Vechi, precum şi la corpul B al clădirii
Muzeului „Ion Irimescu” din Fălticeni;
- “Femeia:Între trecut şi viitor I”, finanţat de regiunea Abruzzo, care a urmărit
revitalizarea activităţilor artizanale tipice zonei Bucovina. Concret, s-a
realizat, în cadrul Muzeului Satului Bucovinean, un atelier de lucru destinat
creării obiectelor de artizanat, o şcoală de formare pentru tinerele interesate
să înveţe meserii străvechi tradiţionale (încondeierea ouălor, brodat şi ţesut),
un spaţiu - han după modelul hanurilor din trecut, unde se pot degusta
produse tipice locale şi unde se pot vinde produse de artizanat realizate
manual;
- “Femeia:Între trecut şi viitor II”, finanțat de Regiunea Abruzzo și
Comunitatea Montană Valle Roveto şi care a vizat următoarele obiective:
Realizarea unui han-pilot în interiorul Muzeului Satului din municipiul
Suceava; Realizarea unui punct de rezervare, cu site internet, în interiorul
Muzeului Satului din Suceava; Înfiinţarea unui punct de prezentare şi de
comercializare a produselor specifice la Mănăstirea Dragomirna;
- Înfrăţire între localităţi din județul Suceava și localități din regiunea
Abruzzo (Frasin – Capistrelo, Suceviţa – Morino, Gălăneşti – Vicenzo şi
Panaci – Civita D’Atino);
- Schimburi de experiență între specialiști din cele două unități administrativ
teritoriale în domeniile turism, cultură, învățământ, dezvoltare rurală,
economie, administrație publică locală, sectorul neguvernamental, și altele.

