
 
„Dintre mulţi străini care mi-au păşit 
pragul, cel mai interesat de cultura, 
obiceiurile şi tradiţiile noastre 
moldoveneşti a fost un american, un 
voluntar american. El a fost primul 
care a învăţat limba şi a vorbit-o 
asemeni  moldovenilor.” 
 

 

 

      

 
 

 

 

     „Doar în câteva zile, voluntarul venit în 
casa noastră s-a transformat din oaspete 
într-un membru al familiei. Chiar şi 
astăzi, după atâţia ani, este aşteptat să 
vină la noi..” 

    
 
     
      „De fiecare dată când aud cuvintele- 

„America”, „Corpul Păcii”, „dedicaţie”, 
„zâmbet”,  „prietenie” - îmi amintesc de 
voluntarul care a locuit în casa mea...” 

 

 

 
Corpul Păcii  este o organizaţie guvernamentală 
americană, creată în 1961, în perioada de preşedinţie a 
lui John  F. Kennedy, în scopul  promovării păcii şi 
prieteniei între popoare. 
Corpul Păcii şi-a început activitatea în Republica 
Moldova în 1993, la invitaţia Guvernului moldovean. 
Voluntarii Corpului Păcii în Moldova 

 

 predau  limba engleză şi educaţia pentru sănătate în şcoli şi 
licee; 

 oferă asistenţă fermierilor şi organizaţiilor de fermieri în 
domeniul  dezvoltării afacerilor; 

 lucrează cu organizaţii  de tineret, ONG-uri,  administraţii 
publice locale şi centre medicale. 
 
Suplimentar la sarcinile de prim ordin, voluntarii participă în 

diverse proiecte care includ: tabere de vară de limba engleză, 
cluburi pe interese, organizează seminare în domeniul business-
ului, tehnologiilor informaţionale, sănătăţii şi ecologiei.      

Voluntarii îşi fac serviciul în Moldova pe parcursul a  doi ani, 
timp în care învaţă limba româna sau rusă, îşi împărtăşesc 
experienţa de viaţă, culturală şi profesională cu partenerii 
moldoveni. 

Până în prezent, în Moldova şi-au făcut serviciul  aproximativ 
800 de voluntari. 

 

 

 
 Adresa: 

 
Corpul Pacii al SUA  în Moldova  

Grigore Ureche 12  
MD 2001 Chisinau, Moldova 

 
Tel: 373-22-54-50-21  
373-22-54-50-22 (fax) 

 
 E-mail: faq@md.peacecorps.gov 
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Voluntarul  

în familia gazdă 
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„Am îndrăgit mult frumoasa voastră 

ţară. E un meleag extrem de pitoresc, 

un adevărat paradis terestru! Mă 

fascinează întinderile de livezi şi 

podgorii... Iar oamenii,  cu 

siguranţă, sunt cea mai minunată 

podoabă a acestui pământ!”  

 

 

„Niciodată nu voi uita  familia de 

moldoveni care m-a găzduit pe 

parcursul a doi ani: nişte oameni  buni 

la suflet, gospodari şi foarte harnici. 

De la ei am învăţat cum se coace 

pâinea, cum se face vinul, cum se 

lucrează din zori şi până-n noapte…”   

 

 

 

 
 
Voluntarul în familia gazdă:  
 oaspete sau  membru ordinar?  

 
Aceasta este una dintre primele întrebări pe care şi le 

pune fiecare familie care vrea să ia în gazdă un voluntar. 
Răspunsul este simplu. Un membru ordinar: el ia masa 
împreuna ci familia gazdă, o ajută în treburile casnice, 
face tema de acasă cu fratii şi surorile,  participă la viaţa 
de zi de zi a familiei sale moldoveneşti. 

De obicei, voluntarul locuieşte cu două familii gazdă:  
cu prima—pe parcusul perioadei de instruire, adică 
aproape 10 săptămâni , şi cu a doua –mai mult de 3 luni, 
atunci când îşi începe activitatea în comunitatea  unde 
este repartizat: fie la nordul sau sudul Moldovei, fie într-
un oraş sau  într-un sat. 

 
 

Care este scopul aflării sale într-o familie tipic 
moldovenească? 
 

A cunoaşte în mod direct cât mai multe despre 
istoria, cultura şi modul de trai al modovenilor, a 
învăţa limba română cât mai rapid posibil pentru a se 
integra mai uşor în comunitate – iată care este scopul 
aflării sale într-o familie tipic  moldovenească. 

Ce se cere din partea familiei gazdă? 

Doar   dorinţa şi bunăvoinţa de a primi 
voluntarul ca pe un membru al familiei sale: a 
împărti căminul cu el, a- i vorbi despre viaţa, 
istoria, obiceiurile şi tradiţiile moldoveneşti şi a afla 
de la el cât mai multe despre SUA, a-l ajuta să se 
adapteze la stilul de viaţă al moldovenilor. Îîn acest  
scop, familia gazdă oferă voluntarului: 

 cameră bine luminată, încălzită pe timp de 
iarnă, cu uşă şi ferestre funcţionale, un pat, o 
masă,  scaune, un dulap de haine,  telefon. 

 acces la bucătărie, frigider şi baie; acces la o 
sursă de apă potabilă (robinet, fântână) 

 
 si nicidecum NU este obligată a-i oferi  

 cameră cu aer condiţionat; 

 televizor sau acces la  televiziunea prin cablu 
sau satelit; 

 computer sau conectare la Internet; 
 maşină de spălat automată. 

Pentru cazarea voluntarului în familie, pentru 
recunoştinţă şi realizarea tuturor celor mentionate 
anterior,   familia gazdă este remunerată de către 
Corpul Păcii în baza unui acord stabilit între părţi. 
Şi totuşi, cel mai important lucru care rămâne de pe 
urma unei atare experienţe este faptul că această 
colaborare intensă dintre familie şi voluntar, acest 
schimb de idei şi experienţă, de bună înţelegere  şi 
ajutor reciproc, nu se termină aici: el contribuie la 
crearea unor  legături de prietenie durabile: prin 
scrisori, vizite reciproce, e-mail-uri ş.a. 
 

 

 


