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ROMANIAN COMMUNITY OF IRELAND
Raport de activitate pentru anul 2013
Structura Prezentării:
- Prezentarea Comitetului
- Scurt Istoric
- Raport de Activitate

Comitetul RCI 2013-2014
Anca Lupu – Preşedinte
Gloria Macri – Secretar
Daniela Jurj – Casier
Sabina Stan - Membru al comitetului
Oana Cozma – Membru al comitetului
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Florin Andreiu – Membru al comitetului
Bogdan Mascan – Membru al comitetului
Vasile Roş - Preşedinte Onorific şi consultant financiar

Voluntari RCI
Beatrice Roman
Cristina Strat
Diana Nistor
Sanda Rusu
Seilina Istrate
Sorin Alupoaie
Rareş-Mihai Nicula
George Brătulescu
Mirela Manea

Scurt Istoric
RCI a fost înființată în anul 1998 pe langă Biserica Ortodoxă din Arbour Hill.
RCI a fost supusă multor schimbări de comitet, președinți, statut.
RCI este afiliată NCP-ului – New Communities Partnership și membru fondator și director al
parteneriatului.
RCI a devenit o platformă deschisă românilor din Irlanda indiferent de apartenența politică,
religioasă, etnică și socială.

Misiunea RCI
RCI își propune să devină o platformă ce facilitează comunicarea și interacțiunea dintre
românii din Irlanda.
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În același timp, RCI își propune să sprijine integrarea românilor în societatea 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.

Obiective RCI 2013-2014
Integrare
Cursuri de limba engleză
Buletin de știri zilnic și informații utile
Întâlniri tematice cu comunitatea
Colaborări cu instituții publice și private

Prezentarea unei imagini pozitive
O promovare pozitivă a României și a românilor din Irlanda
Reacție promptă la articole negative din presa irlandeză

Păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a culturii românești
Evenimente socio-culturale
Participare românească la diferite festivaluri și evenimente importante

1. Integrare
Informații de interes general
•
•

Publicarea de știri de interes general pe pagina de Facebook a RCI. Știrile ating
frecvent 4000-5000 e utilizatori.
Facilitarea transmisiei informației și a anunțurilor profesionale prin intermediul
platformelor sociale.

Proiect DRPR
•
•

Întâlniri tematice cu membrii comunității romanești – 3 întâlniri cu teme curoinzând
sistemul legal, medical și de educație.
Ghidul Românului Noi Venit în Irlanda – publicat pe platforma Infrmația.irl

Cursuri de Limba Engleză pentru începători
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S-au desfășurat la sediul RCI și având o durată de 8 săptămâni, cursurile au ca scop
oferirea ce instrumente lingvistice de bază pentru necunoscătorii de limba engleză;
cursurile sunt gratuite și organizate în colaborare cu VEC; locurile sunt limitate la
doar 20 din cauza spațiului limitat.

2. Reprezentare
Reprezentarea Organizației
•
•
•
•

Întâlnire la Parlamentul Irlandei
Intervenții și apariții în mass-media locală și națională
Festivalul Bratacha – Mai 2013 – parte a evenimentului The Gathering - Festivalul
Steagurilor; steagul României a fluturat alături de drapelurile lumii.
Maratonul Flora – Junie 2013 – cel mai mare eveniment de gen din Irlanda.

3. Interacțiunea/Legătura cu comunitatea
Evenimente Socio-Culturale
•

•
•

•
•

Ziua Națională – O suită de evenimente organizată cu ocazia Zilei Naționale a
Romțniei
∙
Recepție organizată la Red Cow Hotel. Au participat aproximativ 500 de
persoane, cu prezența Primarului South Dublin County Concil, a excelenței
sale Ambasadorul Românei la Dublin Manuela Breazu, membri ai centrului
Pentru Promovarea excelenței, jurnaliști (Actualitatea – transmisiune în direct)
și membri ai diverselor grupuri etnice; accesul a fost liber
∙ Expoziție de fotografie în sala de la Red Cow, costume populare românești,
mâncare și muzică tradițională.
∙ Stand-up Comedy cu Cătălin Bordea în McGrattans Cafe Bar, eveniment soldout.
Ziua Femeii – 8 Martie 2013 – Crowne Plaza Blanchardstown 181 de participanți.
Ziua Copilului – 2 iunie 2013 Shankill Tennis Club – o ocazie pentru cei mici,
indiferent de etnie de a interacționa, a se împrieteni și de a practica sau învăța tenis-ul;
250 de participanți, adulți și copii; un mic program artistic a fost oferit de Pianoforte
Music Academy.
Festivalul Aromelor Fingal – demonstrație culinară și muzică tradițională românească
Ziua Iei – a fost punctată prin intermediul rețelelor sociale, ocazie cu care am
încurajat voluntarii RCI de a posta imagini putând cămăși tradiționale românești,
pentru o mai accentuată expunere a originii trendurilor curente de modă underground.
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Seară de Folk – 18 Octombrie 2013 la Firhouse Comunity & Leisure Complex, cu
participarea Ralucăi Cismaru; am avut ocazia să retrăim cântece folk românești într-o
atmosferă informală.
Festivalul etnic SDCC – Săptămâna incluziunii Sociale Stand RCI și muzică
tradițională românească

Strângere de Fonduri
•

Intervenția în vederea strângerii de fonduri în situația în care ni se cere sprijinul;
apelul la comunitatea românească prin intermediul platformelor sociale pentru a
sprijini cazuri umanitare.
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