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BINE V-AM GĂSIT! 



Structura prezentării 

• Prezentarea comitetului 

• Scurt istoric 

• Raport de activitate 

• Buget – raport financiar 

• Activități viitoare 

• Întrebări şi răspunsuri 



Comitetul Director 2012-2013 

Anca Lupu – Preşedinte 

Gloria Macri – Secretar 

Daniela Jurj – Casier 

Sabina Stan - Membru al comitetului 

Oana Cozma – Membru al comitetului 

Florin Andreiu – Membru al comitetului 

Bogdan Mascan – Membru al comitetului 

Vasile Roş - Preşedinte onorific şi   

   consultant financiar 



Voluntari 2013 

• Beatrice Roman 

• Cristina Strat 

• Diana Nistor 

• Sanda Rusu 

• Seilina Istrate 

• Sorin Alupoaie 

• Rareş Nicula 

 

 



Scurt istoric 

• RCI a fost înființată în anul 1998 pe lângă Biserica 

Ortodoxă din Arbour Hill. 

 

• RCI a fost supusă multor schimbări de comitet, 

președinți, statut. 

 

• RCI este afiliată NCP-ului – New Communities 

Partnership şi membru fondator şi director al 

parteneriatului. 

 

• RCI a devenit o platformă deschisă românilor din 

Irlanda indiferent de apartenența politică, religioasă, 

etnică şi socială. 



Ce ne propunem? 

• RCI este o organizaţie non-profit condusă de un 

comitet director care îşi dedică timpul, entuziasmul 

şi devotamentul pentru a consolida o comunitate 

unită de români prin organizarea mai multor 

activităţi (atât cât timpul, resursele financiare şi 

sprijinul colaboratorilor le permite).  

 

• RCI are ca scop principal promovarea şi păstrarea 

culturii şi a tradițiilor româneşti precum şi integrarea 

în societatea irlandeză. 

 

 



Ce oferim? 

• Cursuri de limba engleză pentru începători 

 

• Informații referitoare la statutul românilor în Irlanda 

 

• Informații despre alte ONG-uri, instituţii publice şi private 

 

• Evenimente socio - culturale 

 

• Putem fi contactați prin telefon, email, la sediu, pe website 

sau pe Facebook  

 

 



1. Cursuri de limba engleză  

• Profesor/tutore VEC 

 

• Predarea se face exclusiv în limba engleză, profesorul fiind 

vorbitor nativ de limba engleză 

 

• Cursul de desfăşoară în module de 10/12 săptămâni 

 

• În anul şcolar 2012/2013 au fost înregistrați aproximativ 30 

studenți la curs 

 

• Feedback - o activitate foarte bine primită de către 

participanții la aceste cursuri  



2. Informații  

RCI oferă informații utile românilor din Irlanda: 

• dreptul de muncă – prima jumătate a anului 2012 

• sistemul de sănătate, sistemul de educație, financiar 

• detalii de contact ale altor ONG-uri 

 

Aceste informații sunt oferite ca răspuns al solicitărilor primite prin 

telefon, email sau prin intermediul: 

• Website -  800 membri 

• Facebook:  RCI - Oct 2012 - 1560 de like-uri 

                                 Sep 2013 – 3700 de like-uri 

                        Informatia – Sep 2013 – peste 500 de like-uri 

• Portalul de ştiri şi informații www.informatia.ie  

http://www.informatia.ie/


3. Colaborări  

RCI colaborează cu numeroase organizații și departamente ale 

unor instituții publice, precum şi cu firme şi persoane care sprijină 

activitatea RCI în tot ce intreprinde:  

 

• Ambasada României în Irlanda;  

• Departamentul Românilor de Pretutindeni 

• DCC - Dublin City Council;  

• SDCC - South Dublin County Council;  

• CDVEC – City of Dublin Vocational Educational Committee;  

• DLRCC – Dun Laoghaire Rathdown County Council; 

• FCC - Fingal County Council   

• Politicieni: TD Eric Byrne – Labour Party 

• Primar Dublin 

• Business-uri româneşti 

 



NCP & Ministrul O'Dowd, Ministru Junior cu 

responsabilitatea pentru comunităţi 



4. Evenimente socio-culturale  

• Ziua Femeii 

• Eveniment foarte popular cu o participare numeroasă – 320 de 

doamne şi domnişoare   

• Crowne Plaza Hotel  

 

• Ziua Internațională a Copilului 

• Organizată la Shankill Tennis Club 

• Peste 100 familii au participat la acest eveniment 

• Stela Popescu ne-a onorat cu prezenţa 

 

• Ziua Națională a României: 

• Seară românească cu Maria Dragomiroiu, Florin Arman şi Alina 

Zuzuleac (vioară) 

• 350 de persoane 



4. Evenimente socio-culturale 2012 - 2013 

• Social Inclusion Week – Sudul Dublinului  

• Expoziţie de fotografie în cadrul bibliotecii din SDCC 

• Sesiune de poveşti de Ion Creangă pentru copii 

• Ambasadorul României a lansat SIW 

 

• Festivalul Steagurilor Brachata din Dun Laoghaire 

• Steagul României fluturat cu mândrie la paradă 

 

• Ziua Internaţională a Iei  

• Album foto cu români din Irlanda mândri de ia lor 

 

• Participarea la Maratonul Flora 

• RCI a fost prezentă la acest maraton 

 



Sesiune de poveşti de Ion Creangă 



Festivalul Steagurilor Brachata  2013 



Ziua Femeii – Crowne Plaza Hotel 



5. Activități de strângere de fonduri (2012) 

•  

• Strângerea de fonduri a reprezentat o prioritate în cadrul 

tuturor evenimentelor organizate de RCI.  

 

• Toate fondurile colectate în urma acestor activități sunt 

folosite integral pentru coordonarea şi finalizarea acțiunilor 

RCI.  

 

• Niciun membru al organizației nu este remunerat.  

Activitatea membrilor RCI este exclusiv voluntară. 

 

 



Ziua Naţională 2012  

 



Premii şi sponsorizări 



6. Reprezentarea organizaţiei  

• RCI este membru fondator al parteneriatului New 

Communities Partnership (organizație care găzduieşte sediul 

nostru) 

 

• RCI a participat la numeroase întâlniri ale organizațiilor de 

migranți în Irlanda. De asemenea, organizația a fost 

reprezentată la o serie de conferințe academice pe tema 

migrației, diversității şi integrării.  

 

• RCI are reprezentanţi în cele patru primării din Dublin 

• DCC – Migrant Forum 

• SDCC – Integration Forum 

• DLRCC – Minority Ethnic Forum 

• FCC – Fingal Ethnic Network 

 



Expoziţie foto 2012 – „România în imagini” 

 



Recrutare de noi voluntari 

Strategia de recrutare de noi membri 

 

• Anunţ de recrutare 

• Persoanele interesate să devină membri au trimis CV şi scrisoarea 

de intenţie pe adresa organizaţiei  

• 10 persoane au fost contactate pentru o întâlnire cu RCI 

• Au semnat un contract cu RCI pentru o perioadă de 6 luni 

• După un an sunt propuşi să devină membri pe termen lung 



RCI pe baricade… 
Festivalul Aromelor Fingal 2013 



RCI pe baricade… 

  Festivalul Steagurilor Brachata 



Maratonul Flora 2013 



Ziua Internaţională a Copilului 



Ziua Internaţională a Copilului 



Buget 2012 



Cheltuielile unei activități – Ziua Copilului 2013 

 

VENITURI 

• SPONSORIZARI afaceri româneşti în Dublin:  

• 100 Euro Royal Dent 

• 50 Euro Restaurant Da Neros 

• 70 Euro Parnell Medical 

                                                                  TOTAL- 220 Euro 

 

•  BILETE DE INTRARE - 630 Euro  (bilet adult- 6 Euro, bilet copil- gratis) 

• TOMBOLA - 318 EURO  (bilet tombola- 1 Euro)   

                                              316+632+220= 1168 Euro TOTAL VENITURI 
 

 

 

 



Cheltuielile unei activități – Ziua Copilului 2013 
CHELTUIELI 

• antrenori de tenis - 140 Euro 

• 3 cutii mari de storage- 39 Euro 

• mancare din Aldi - 39.71 Euro 

• raffle tickets + plicuri - 9.77 Euro 

• Carbuni - 15.65 Euro 

• Tesco mancare - 89.42 Euro 

• Bulters ciocolata - 42 Euro 

• flori - 17 Euro 

• Tesco paine - 12 Euro 

• carti Stela Popescu - 60 Euro 

• seturi de vopsea facepainting- 26 Euro 

• altele (detergent de vase...) - 15 Euro 

• SALA/ LOCATIA - 0  

• DECONTARE BENZINA VOLUNTARI - 0  

• 2 FOTOGRAFI - 0  

• PRINT BILETE INTRARE/ POSTERE - O  

• Marketing si Publicitate - 0  

                                                        504 Euro - TOTAL CHELTUIELI  

  1168 - 504 = 664 Euro Total  fonduri ramase pentru RCI  

 

Fondurile strânse la o activitate de genul acesta se folosesc pentru următorul eveniment.  

 



Evaluarea misiunii  

Misiunea RCI 

 

• RCI își propune să devină o platformă ce facilitează comunicarea și 

interacțiunea dintre românii din Irlanda.  

 

• În același timp, RCI își propune să sprijine integrarea românilor în 

sociatetea irlandeză prin facilitarea accesului la informații precum și 

prin promovarea unei imaginii pozitive a românilor în Irlanda 

 

• Nu în ultimul rând, RCI  urmărește promovarea culturii și a tradițiilor 

românești atât în rândul românilor din Irlanda cât și în rândul altor 

naționalități prin organizarea unei serii de evenimente culturale cu 

public mixt 

 

 

 



Evaluarea obiectivelor 

Obiective 2013 - 2014: 

Integrare 

• Cursuri de limba engleză 

• Buletin de ştiri zilnic şi informaţii utile  

• Întâlniri tematice cu comunitatea 

• Colaborări cu instituţii publice şi private 

 

Prezentarea unei imagini pozitive 

• O promovare pozitivă a României şi a românilor din Irlanda 

• Reacţie promptă la articole negative din presa irlandeză 

 

Păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi a culturii româneşti 

• Evenimente socio-culturale 

• Participare românească la diferite festivaluri şi evenimente 

importante 

 



Activităţi 2013 

Festivalul aromelor Fingal – Sep 2013 

 Demo culinar  

  Muzică tradiţională românească 

Cursuri de limba engleză - Oct 2013 

  20 de participanţi înregistraţi 

Festivalul etnic SDCC – Noi 2013 

  Stand RCI & muzică tradiţională 

Ghidul noului venit – Dec 2013 

  Finanţare de la DPRP 

Întâlniri tematice cu comunitatea - Oct, Noi & Dec 2013 

  Informaţii legale, sistemul de sănătate, educaţie etc. 

Ziua Naţională – Dec 2013 

• Recepţie & eveniment cultural 

 

 

 

 

 

 



Activităţi 2014 

• Cursuri de limba engleză pentru începători 

• Întâlniri tematice cu comunitatea – ianuarie – iunie 2014 

• Ziua Mărţişorului – martie 2014 

• Ziua Internaţională a copilului – iunie 2014 

• Participarea la evenimente locale şi regionale 

• Colaborare cu organizaţii din alte comunităţi şi cu comunităţi 

româneşti din alte ţări 

 

 

 

 



Feedback 

• Întrebări 

• Sugestii 

• Opinii 

• Propuneri  

 



 

Vă mulțumim! 

 

 


