
Concept 

 

Program DOR 2014 

 

 

Perioada de implementare:   
 

21 - 27 August 2014 (sosirea participanților - 20 august, plecarea participanților - 28 august 

2013). 

 

 

Sumarul programului: 

 

Programul DOR este destinat reprezentanților diasporei moldovenești și are misiunea de a 

sensibiliza tinerii din generația a doua  de migranți cu privire la identitatea lor culturală și de a crea 

legături emoționale între țara de baștină și reprezentanții diasporei moldovenești.  

Programul a apărut drept rezultat al necesității clar exprimate a diasporei moldovenești de 

a  menține relația cu valorile tradiționale ale țării și de a crește gradul de conexiune emoțională cu 

Republica Moldova.  

Programul DOR este organizat  de Guvernul Republicii Moldova (Biroul pentru Relații cu 

Diaspora). Programul va fi implementat în perioada 20-27 August 2014 în Republica Moldova, cu 

participarea a 80 de cmembri ai diasporei din diferite țări și 20 tineri din Republica Moldova. 

Selecția participanților din grupul de vârstă 12-17 ani este determinată de obiectivul de a forma un 

nucleu, care va deveni purtătorul de cuvânt al programului. Pentru realizarea misiunii, în agendă 

sunt planificate activități creative, sportive, artistice, lingvistice, de cunoaștere a istoriei și culturii, 

vizite culturale și întâlniri oficiale. Toate activitățile vor fi desfășurate într-un stil interactiv și de 

jocuri, pentru a stimula creativitatea participanților.  

 

Scop: Consolidarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale tinerilor din diasporă cu 

țara de baștină. 

 

Obiective: 

 

- Dezvoltarea, păstrarea și promovarea identității naționale a tinerilor moldoveni din 

diasporă prin cunoașterea limbii și istoriei, dansului și cântecului popular; 

- Explorarea și cunoașterea de către tinerii din diasporă a patrimoniului cultural, istoric 

național și a tradițiilor naționale; 

- Conectarea tinerilor din diasporă cu caracteristicile societății moldovenești contemporane; 

- Crearea rețelei de tineri din diasporă, capabili și dornici să colaboreze și să contribuie la 

dezvoltarea țării de origine. 

 

 

 

 

 

 



Rezultate scontate: 

 

Drept rezultat al cursurilor organizate tinerii participanți vor: 

- beneficia de îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a limbii romane;  

- cunoaște elemente de istorie și tradiții a țării de origine – Republica Moldova; 

- fi implicați activ în promovarea tradițiilor și culturii naționale a Moldovei în țările de 

reședință actuală; 

- dezvolta un spirit de apartenență emoțională cu Republica Moldova; 

- menține contactul și crea o rețea permanentă după expirarare fazei active a programului 

 

Structura:  
 

Programul DOR oferă șansa tinerilor din diasporă de a-și vizita țara de origine și de a fi 

plasați în contextul valorilor și tradițiilor naționale autentice.   

 

Participanți (80 din diasporă și 20 din Republica Moldova) ai programului vor avea 

posibilitatea să cunoască limba, tradițiile și elementele de istorie a Moldovei, prin implicarea 

directă în activități de învățare interactive. Proiectul are misiunea de a sensibiliza tinerii din 

generația a doua  de migranți cu privire la identitatea lor culturală și de a crea legături emoționale 

între țara de baștină și reprezentanții diasporei moldovenești.  

 

Deși axat pe dezvoltarea și consolidarea identității naționale, programul va fi un loc de 

întâlnire a diferitor culturi, datorită participanților selectați din diverse țări de reședință.  

 

Programul va finaliza cu o evaluare a punctelor forte și slabe, precum și a provocărilor, în 

scopul sporirii calității inițiativelor destinate diaspora.  

 

Programul  este continuarea programului pilot realizat în 2013.   

 

Pentru implementarea programului se vor realiza următoarele acțiuni divizate în 

principalele categorii: laboratoare, vizite , activități recreative (jocuri, sport) și activități creative.  

 

 

Criterii de eligibilitate:  

 

Pentru a putea depune dosarul, participanții trebuie să întrunească următoarele criterii: 

- vârsta cuprinsă între 12-17 ani 

- să înțeleagă și poată comunica la nivel de bază în limba română (nivel de bază conversație 

și nivel mediu de înțelegere); 

- stare de sănătate bună (dovedită prin declarația în scris a părinților); 

- să fie un spirit activ, motivat și creativ   

- să contribuie financiar la implementarea proiectului prin achitarea taxei de participare (de 

100 euro) și achiziționa biletul tur retur 

 

Programul va oferi (în dependență de posibilitățile financiare care vor fi clarificate mai târziu) un 

numar limitat de burse care vor acoperi cheltuielile de transport și taxa de participare. Bursele vor 



fi acordate mai ales participanților care provin din familii vulnerabile atât din țară, cât și de peste 

hotare. Aplicanții pentru burse vor trebui sa prezinte dovezi și situația acestora va fi confirmata de 

asociatiile diasporale locale.   

 

Condiții de participare la concursul de selecție:  

 

Pentru a participa, tinerii vor trebui să completeze și să prezinte următoarele documente: 

1. Formularul de participare completat 

2. O acțiune de promovare a Moldovei implementată, să prezinte dovezi (foto, video, etc.) 

3. Declarația pe propria răspundere a părintelui cu privire la starea de sănătate a 

participantului   

4. Copia pașaportului participantului  

  

 

 

 

 


