Despre Noi
Suntem:
 Independenţi din punct de vedere
administrativ şi politic
 Un grup deschis, care acceptă atât
membri ai partidelor politice, cât şi
apolitici, promovând parteneriate
multilaterale dintre grupuri de
iniţiativă și organizaţii care
promovează valori progresiste
 Independenţi de orice grup de
interese financiare
 Atenţi la calitatea celor care vor să ni
se alăture
 Centraţi mai mult pe soluţii şi mai
puţin pe descrierea repetată a
problemelor
 Creativi, generoși și buni!

DP-ROSA
Diaspora Progresistă – Romanian Open
Society Abroad este o structură civilă
constituită în anul 2011 de un grup de
intelectuali, voluntari români din străinătate,
care cred în valoarea solidarităţii româneşti şi
împărtăşesc aceleaşi convingeri cu privire la
menţinerea şi dezvoltarea valorilor româneşti,
în străinătate şi în România.
Departamentele DP-ROSA:
1. Comunicare Strategică
2. Creaţie Literară, Activităţi Artistice şi
Educative
3. Relaţia cu Societatea Civilă (Sindicate,
ONG-uri, Presa)
4. Ideologie/ Etică
5. Relaţia cu Partidele şi Fundaţiile
Politice
6. Relaţia cu Instituţiile Europene
7. Informaţii, MultiMedia, IT
8. Echilibrul de Gen
9. Drepturile Omului
10. Relaţia cu Grupurile de
Interese/Lobby din Bruxelle

Hai aproape!
Oricine are vederi deschise spre progres,
atitudine constructivă şi/sau idei geniale este
bine venit în Echipa DP-ROSA. Membrii
noştri se bucură de libertate de gândire, de
opinie şi de iniţiativă personală în vederea
dezvoltării reţelei noastre inteligente,
descentralizate şi în continuă creştere.
Eşti expert în domeniul tău de activitate şi
vrei să faci mai mult pentru români şi pentru
satisfacţia ta personală de lungă durată? Ai
un suflet deosebit de generos şi doreşti să te
implici mai mult în activităţi caritabile? Te
pricepi bine la scris, design sau IT? Eşti un
om avansat spiritual şi ai vrea să ajuţi
proiecte româneşti de mare anvergură, cu
implicaţii majore, pozitive în vieţile
oamenilor? Ai deja o reţea socială construită
de tine şi doreşti o colaborare valoroasă?
Vino în echipa noastră unică şi participă la
PROGRESUL TUTUROR ROMÂNILOR!
Formularul de întregistrare se află pe
website-ul nostru (Echipa DP-ROSA)
www.diasporaprogresista.eu

Schimbarea este obligatorie,
Evoluţia este opţională
Câte ceva din activităţile noastre:
 8 octombrie 2011, Brussels, Belgia:

lansarea structurii iniţiale (Platforma
Socială a Diasporei)
 3 noiembrie 2012, Atena, Grecia:
Prima Conferinţă Anuală a Diasporei
Progresiste
o Adoptarea Agendei 2013 a DP
o Declaraţia de la Atena
o Rezoluţia de la Atena
 8-10 martie 2013, Evenimente
Progresiste în Italia-Rovigo: „Diaspora
Promovează Echilibrul de Gen” .
o Eveniment caritabil „Diaspora
Redeschide Şcoala Românească
din Atena”
o Evenimente culturale, expoziţii
o Iniţiativa Cetăţenească
 August-septembrie 2013: Şcoala de
Vară DP-ROSA

Facebook:
Diaspora Progresista
Venitul de Bază (UBI Romania)

Nu uita cea mai importantă
contribuţie a ta în 2015 !

Mai multe detalii :
 www.diasporaprogresista.eu
 pe pagina noastră de Facebook:
Diaspora Progresista
 sau la adresa de E-mail:
progresisti@gmail.com

