PROGRAM DE GRANTURI PENTRU SUSȚINEREA
CENTRELOR EDUCAȚIONALE ÎN DIASPORĂ
Titlul programului

Diaspora Engagement Hub

Titlul subprogramului

Centre Educaționale în Diasporă

Partenerii de implementare

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat
Ministerul Educației al Republicii Moldova (MEd)
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Termen de depunere a dosarelor 5 august 2016
Structura granturilor
(per beneficiar)






Numărul de granturi

10

3,500 USD pentru activitățile educaționale ale centrului;
Set de materiale educaționale (conform necesităților);
Asigurarea instruirii profesorilor și cadrelor didactice; și
Elaborarea unui curriculum educațional pentru copiii din
diasporă.

CONTEXTUL GENERAL
Programul de granturi pentru susținerea Centrelor Educaționale în Diasporă va oferi suport pentru activitatea
și dezvoltarea continuă a inițiativelor durabile cu caracter educațional (ex: activități de studiere a limbii, culturii
și tradițiilor, istoriei și geografiei), în conformitate cu cele mai bune practici și experiențe internaționale.

SCOPUL PROGRAMULUI
Abilitarea comunităților, familiilor și copiilor din generația a doua din diasporă, prin menținerea și dezvoltarea
legăturilor lingvistice, culturale și emoționale cu Republica Moldova.

OBIECTIVELE SPECIFICE
 Facilitarea și susținerea financiară a activității centrelor educaționale pentru copiii din diasporă;
 Dezvoltarea, în colaborare cu experții în domeniu și beneficiarii programului, a unui curriculum
educațional pentru copiii din diasporă, spre implementare ulterioară în activitatea centrelor;
 Consolidarea capacităților cadrelor didactice din diasporă și asigurarea centrelor educaționale cu
materiale didactice.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile dosarele complete:
 ce vor viza minim 20 beneficiari direcți (elevi);
 depuse de o asociație / centru/ grup de inițiativă cu experiență de minim 1 an în organizarea activităților
cu caracter educațional, cu implicarea cadrelor didactice;
 ce prevăd posibilitatea de asigurare a spațiului pentru desfășurarea activității centrului educațional
(propriu/ oferit în cadrul unui alt parteneriat/ închiriat)1; și
 ce confirmă angajamentul de a participa la consultările privind elaborarea curriculumului educațional.

1

Actele justificative privind spațiul dedicat centrului vor fi solicitate în momentul încheierii contractului

Subprogramul de susținere a Centrelor Educaționale în Diasporă face parte din programul Diaspora Engagement Hub, implementat de BRD,
în parteneriat cu OIM Moldova. Susținerea financiară este asigurată în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților de dezvoltare a
Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine”, implementat de către Organizația Internațională pentru Migrație

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI
Dosarele pot fi depuse online, până la data de 5 august 2016, prin intermediul

FORMULARULUI ONLINE
Vor fi considerate complete dosarele ce conțin2:
 Cererea de finanțare (conform modelului tipizat);
 CV-ul coordonatorului de proiect și al cadrului didactic implicat; și
 Exemplu de program didactic (utilizat sau planificat).

PROCEDURA DE SELECȚIE
Comisia de Selectare și Evaluare (Comisia) va fi alcătuită din reprezentanți ai OIM Moldova, BRD și Ministerului
Educației. Ședința Comisiei va avea loc până în data de 10 august 2016.
Dosarele complete depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii:
 Relevanța activităților și programului didactic pentru beneficiarii direcți;
 Eficiența financiară și viziunea pe termen lung a propunerii;
 Experiența de implementare a proiectelor și activităților cu caracter educațional.

STRUCTURA GRANTURILOR
Beneficiarii programului de susținere a Centrelor Educaționale în Diasporă vor fi susținuți prin intermediul unui
grant financiar în valoare de 3,500 USD (per centru educațional), orientat spre acoperirea costurilor de
activitate pentru o perioadă de un an (1 septembrie 2016 – 1 septembrie 2017). Adițional, vor fi oferite seturi
de materiale educaționale corespunzătoare necesităților fiecărui centru.
Pe parcursul perioadei de implementare va fi organizat un curs de instruire de 5 zile, în Republica Moldova,
pentru cadrele didactice implicate (câte 1 reprezentant de la fiecare centru). Toate costurile de participare,
inclusiv biletele de călătorie și cazarea, vor fi acoperite de către organizatori.

CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA GRANTURILOR
Contractarea granturilor va fi efectuată de OIM Moldova, în calitatea sa de implementator, în baza deciziei
Comisiei de Selectare și Evaluare.
Notă: Orice transfer de fonduri de la OIM către beneficiarul de grant va fi efectuat doar prin intermediul
sistemului bancar (în tranșe, conform contractului de prestare a serviciilor).

RAPORTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Pe parcursul implementării și la finalizarea proiectului, beneficiarul va asigura raportarea executării
contractului, prin intermediul unor rapoarte narative și financiare. OIM Moldova și BRD vor monitoriza
procesul de implementare al activităților și modul de utilizare a mijloacelor financiare și materialelor
educaționale oferite.

DATE DE CONTACT
Mariana ROȘCA
Biroul pentru relații cu diaspora
email: mariana.rosca@gov.md
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Iulia ȚVIGUN
Organizația Internațională pentru Migrație
email: itvigun@iom.int

Comisia de Selectare și Evaluare își rezervă dreptul de a solicita informații și documente suplimentare, după caz.

Subprogramul de susținere a Centrelor Educaționale în Diasporă face parte din programul Diaspora Engagement Hub, implementat de BRD,
în parteneriat cu OIM Moldova. Susținerea financiară este asigurată în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților de dezvoltare a
Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine”, implementat de către Organizația Internațională pentru Migrație

