
1	  
	  

	  

	  

Structura organizatorică 
 
Slow Food este o organizație internațională, non-profit, democratică, de promovare socială și 
culturală, pe baze voluntare, care acționează pentru protecția drepturilor fundamentale, mediu 
înconjurător și a bunurilor publice prin plasarea ca element principal a hranei ca un element 
esențial al dezvoltării echitabile și durabile. Slow Food are o rețea puternică de parteneri, 
prieteni și susținători din întreaga lume. 
 
Rețeaua de 100.000 membri ai Slow Food este împărțită în birouri locale, numite Convivia. 
Convivia sunt structuri organizatorice de bază ale mișcării care operează pentru a apăra 
tradițiile alimentare ale propriilor teritorii și apără și pun în practică filosofia și obiectivele Slow 
Food. La nivel global, există peste 1.500 de Convivia active care organizează aproximativ 6.000 
de evenimente in fiecare an, ceea ce înseamnă un eveniment Slow Food la fiecare oră, din 
lume. 
 
În unele țări (Italia, Germania, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, Marea Britanie, 
Coreea de Sud, China și Olanda) Slow Food a constituit organizații naționale. În alte țări, în 
cazul în care autonomia regională este foarte puternică, s-au constituit realități locale (este 
cazul Marii Britanii cu Slow Food Anglia, Slow Food Irlanda de Nord, Slow Food Scoția, Slow 
Food Cymru Țara Galilor). 
 
Slow Food International coordonează diferitele organizațiile la nivel de teritorii și definește 
strategiile de dezvoltare a mișcării prin intermediul a două organisme: Consiliul Internațional și 
Comitetul executiv. Consiliul Internațional este ales o dată la patru ani, la Congresul 
Internațional și este organul politic de conducere. Comitetul Executiv este organul operațional 
care pune în aplicare deciziile Consiliului și este investit cu puteri largi pentru managementul 
ordinar și extraordinar. Se compune din președintele Carlo Petrini, secretarul general Paolo Di 
Croce, vicepreședinții Alice Waters (SUA) și Edward Mukiibi (Uganda) și membrii aleși de 
Congres: Richard McCarthy (SUA), Ursula Hudson (Germania), Joris Lohman (Olanda), și 
Roberto Burdese (Italia). 
 
Deși este o organizație internațională, Slow Food are sediul în Bra (Italia) și, prin urmare, 
trebuie să respecte legile italiene. 
 
Slow Food este membru fondator al:  
 
Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate Onlus. Înfiinţată în 2003, susţine și finanțează 
proiectele Slow Food care apără biodiversitatea agroalimentară a lumii: Prezidiile Slow Food 
(Presidia), Arca Gustului (Ark of Taste), Zece Mii de Grădini în Africa (Thousand Gardens in 
Africa) şi Târgurile Pământului (Earth Market). 
 
Fundaţia Terra Madre. Înfiinţată în 2004, organizează întâlnirea bianuală a comunităților hranei 
la Torino, întâlnirile regionale Terra Madre, şi acţionează pentru a da continuitate proiectului prin 
crearea unei reţele a tuturor actorilor implicaţi. 
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Universitatea pentru Ştiinţe Gastronomice (UNISG). Inaugurată în 2004, UNISG oferă 
programe de studii de licenţă, master şi cursuri de formare menite să dea demnitate academică 
hranei, văzută ca un fenomen complex şi multidisciplinar prin studierea unei culturi reînnoite a 
hranei. Universitatea localizată este în oraşul istoric Pollenzo, la câţiva kilometri de Bra. Din 
2004 până în prezent circa 1800 de studenți provenind din 75 de țări au frecventat universitatea. 
 


