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Comitetul RCI 2018
Anca Lupu – Președinte onorific
George Brătulescu – Președinte
Mari Preda – Vicepreședinte
Cristina Mîrț – Casier, membru al Comitetului Director
Cireșica Rus – Secretar, membru al Comitetului Director
Florin Andreiu – Membru al Comitetului Director
Rareș Mihai Nicula – Membru al Comitetului Director
Anita Dumitrache – Membru al Comitetului Director
Antonela Butuc – Membru al Comitetului Director
Daniel Balint – Membru al Comitetului Director
Manuela Silaghi – Membru al Comitetului Director
Emanuel Silaghi – Membru al Comitetului Director
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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– New Communities Partnership și membru fondator
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 care facilitează comunicarea și interacțiunea dintre
românii din Irlanda.
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
Integrare
Cursuri de limba engleză.
Informații utile prezentate zilnic.
Colaborări cu instituții publice și private.
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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.

În anul 2018 am sărbătorit centenarul Marii Uniri și
20 de ani de la înființarea organizației RCI:
1. Integrare
Informații de interes general
•
•
•
•

Publicarea de informații de interes general pe pagina de Facebook a RCI, ce pot fi
vizualizate și de 10.000 de utilizatori.
Facilitarea transmisiei informației și a anunțurilor profesionale prin intermediul
platformelor sociale.
Aproximativ 100 de cetățeni români cu rezidența în Irlanda au apelat la Romanian
Community of Ireland și au fost asistați în procesul de incluziune socială.
Asistență și informare prin intermediul mediilor online – Facebook și Email –
membrilor comunității si cetățenilor irlandezi care ne-au contactat cu varii probleme.

4

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

30 Mai 2019 – Dublin

Colaborări, invitații și participări la evenimente










Flavours of South Dublin, 24 iunie, Festival Intercultural South Dublin County
Council, Rathfarnham Castle. South Dublin County Council a sărbătorit diversitatea
culturală printr-un eveniment cu muzică, dans și produse culinare. RCI a susținut un
microrecital în cadrul evenimentului și a expus obiecte și costume tradiționale
românești, sărbătorind și Ziua Iei.
Immigrant Council of Ireland. Participarea RCI la sesiuni de informare organizate
de autoritățile irlandeze privind reprezentarea minorităților la nivel politic în Irlanda.
Celebration of Social Inclusion. Eveniment organiat de South Dublin County
Council. Din partea RCI a participat și a fost premiată trupa Atomic V (Popa Carina
Natalia - voce, Armand Brătulescu - pian, Anthony Pârvu - chitară).
South Dublin Migrant Integration Forum, 20 noiembrie, Rua Red Arts Centre,
Eveniment organizat de South Dublin County Council pentru a promova incluziunea
socială și integrarea în comunitate. RCI a prezentat produse culinare tradiționale și
obiecte de artă populară, a promovat România ca destinație turistică.
Distincțiile Revistei ''Itaca''. Participarea RCI la decernarea de premii oferite
scriitorilor, Cartea anului 2017.
Produse românești în Irlanda. Participarea RCI la expoziția cu vânzare de produse
culinare românești organizată de EuroWest Media în Dublin

Cursuri de Limba Engleză pentru începători


S-au desfășurat la sediul CDETB. Având o durată de 8 săptămâni, cursurile au ca scop
oferirea de instrumente lingvistice de bază pentru necunoscătorii de limba engleză;
cursurile sunt gratuite și organizate în colaborare cu CDETB; locurile sunt limitate la
doar 20 din cauza spațiului limitat și sunt orgnizate de două ori pe an.
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2. Prezentarea unei imagini pozitive
Reprezentarea organizației
•
•
•
•

•

•

•

Intervenții și apariții în mass-media locală și națională.
Participarea la Public Participation Network a orașului Dublin, forum de
consultare a Consiliului Local cu Societatea Civilă.
Participarea activă în Fingal Ethnic Network South Dublin Migrant Integration
Forum.
Participarea la Congresul Românilor de Pretutindeni. Consiliul Românilor de
Pretutindeni este un for cu caracter consultativ al Parlamentului și Guvernului
României, în vederea elaborării de politici pentru românii din Diaspora. Delegatul
RCI, Rareș-Mihai Nicula este vicepreședinte al Consiliului.
Biserica creștină - coeziune și echilibru în viața românilor din Irlanda, 20
ianuarie, întâlnire organizată de RCI cu 21 de reprezentanți ai comunităților religioase
românești creștine din Irlanda privind rezolvarea problemelor pe care le întâmpinăm
în comunitate și pentru promovarea unei imagini mai bune a diasporei românești.
Întâlniri cu oficialități din România. Participarea RCI la sesiune de discuții cu
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu și cu Laszlo Gyerko,
secretar de stat, privind problemele comunității românești din Irlanda.
AGM, 17 mai, Teacher's Club din Dublin - Adunarea Generală a Membrilor RCI –
eveniment de informare a Comunității în legătură cu eveneminetele din anul
precedent și darea de seamă financiară.

3. Păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a culturii
românești prin evenimente socio-culturale
•

Ziua Internațională a Femeii, 10 martie, Carlton Hotel Blanchardstown, Dublin 15.
Ediție aniversară 10 ani alături de 300 de doamne și domnișoare. Ca în fiecare an,
evenimentul a fost SOLD OUT. Ne-au onorat cu prezența invitații speciali, Excelența
Sa, doamna Ambasador Manuela Breazu, Cllr. Mary McCamley, Primar Fingal,
prezentator Virgil Ianțu. Seara a avut tema ”Gala Premiilor de Excelență” - Ediția III.
În cadrul festivității au fost premiate 4 românce de succes din Irlanda.
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Seară de Dragobete, 24 februarie, Carlton Hotel Blanchardstown, Dublin 15. Seară
cu muzică, dans, bună dispoziție şi alte surprize, într-o atmosferă de iubire şi bucurie.
Peste 30 de cupluri au sărbătorit ziua îndrăgostiților în stil românesc.
Atelier de Mărțișoare, 24 februarie, Carlton Hotel Blanchardstown, Dublin 15. Peste
60 de persoane au avut ocazia să creeze mărțișoare unicat, sub îndrumarea artiștilor și
să cunoască tradițiile românești, toate materialele si instrumentele necesare fiind puse
la dispoziție de RCI.
Spectacol folk trupa Conexiuni 1/2, în deschidere Fireflyes, 24 martie, Maldron
Hotel Airport. Florian Stoica și Solomon Victor au încântat o audiență de circa 100 de
persoane cu cele mai cunoscute piese pe care le-au lansat într-o carieră muzicală de
aproape 35 de ani
Atelierul Încondeierea Ouălor de Paște, 31 martie, Biserica Ortodoxă Sfântul
Columba Dublin. Părinții și copiii au deprins tehnica incondeierii ouălor cu chisiță și
ceară de albine încălzită, toate materialele si instrumentele necesare fiind puse la
dispoziție de RCI.
Conferință și lansare de carte Dan Puric, ''Să fii român!'', 29 aprilie,
Westmanstown Centre. Dan Puric, actor, eseist și regizor de talie internațională este
un autor profund iar dragostea de țară și creștinismul sunt elemente esențiale ale
discursului său susținut în fața a peste 50 de români la Dublin.
Piesa de teatru “Haimanaua” - 2 iunie. Teatrul Draioch Blanchardstown a găzduit
piesa de teatru “Haimanua”cu Anca Țurcașiu, Adela Popescu, Andrei Duban, Tudorel
Filimon, Dragoş Ionescu și Dan Tudor. Eveniment ”Sold Out” cu 300 de spectatori.
Concert extraordinar Gheorghe Zamfir și Orchestra Cazanoi, 9 iunie, The Helix.
Eveniment deosebit prin anvergură și reputația artiștilor. 1000 de spectatori, români,
dar și de alte naționalități au luat parte la acest spectacol SOLD OUT.
Regina Maria, expoziție de fotografie istorică, 21-23 septembrie, Robert Emmet
CDP. RCI împreună cu Muzeul de Istorie din Brașov au prezentat expoziții de
fotografie istorică, seară de lectură cu Irina Margareta Nistor și demonstrații ateliere
de artă populară cu meșteri de la Castelul Bran. Vernisajul expo a fost inclus în cadrul
Culture Night/Noaptea Culturii din Dublin.
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Ziua Limbii Române, Ediția a III-a, 1 septembrie, s-a desfăsurat la Westmanstown
Sports & Conference Centre, a cuprins piesa de teatru „Inocentul”, de Ion Băieșu,
produsă de Muzeul Naţional al Literaturii Române, jucată de îndrăgitul actor și
regizor, Dan Tudor, dar și poezie, proză, muzică instrumentala, cântece și dansuri
populare, cu o audiență de peste 60 de persoane.
Concert extraordinar Nicu Alifantis și Mihai Neniță, 7 octombrie, Civic Theatre.
Un concert de poveste, cu muzică rafinată, folk, jazz, rock și poezie, SOLD OUT, cu
280 de spectatori.
Ziua Națională a României - Gala Centenar, 2 decembrie, Hotel Carlton
Blanchardstown, cu participarea a circa 300 de persoane, printre care d-na Manuela
Breazu, ambasadorul României în Irlanda, d-na consul Silvana Ghimici și d-na
viceconsul Aurelia Titirez. Seară de sărbătoare cu cină, tombolă şi program artistic
tradițional românesc și strângere de fonduri pentru cazuri caritabile din România.
Aproape 1800 de euro au fost donați către două cazuri sociale.
România 100 Songs of Love and Longing, Concert Jazz Aleka, 4 decembrie, Bello
Bar Dublin. RCI susține și promovează artiștii români din Irlanda.
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4. Raportul financiar
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Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, dedicând timp și energie în
organizarea și participarea la aceste evenimente.
Totodată dorim să le mulțumim colaboratorilor și sponsorilor care ne-au ajutat în
promovarea culturii, tradițiilor și comunității românești pe plaiurile insulei de
smarald.
Cu drag,
RCI
Echipa care face bine!

https://www.facebook.com/RomanianCommunityOfIreland/
info@romaniancommunity.net
www.romaniancommunity.net
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