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Președinte – Emanuel Silaghi
Vicepreședinte –Florin Andreiu
Președinte onorific – Anca Lupu
Casier – Cristina Mirt
Secretar – Manuela Silaghi
Membrii Comitetului:
– Mari Preda
– Daniela Jurj
– Rodica Apopei
– Daniel Balint
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Președinte – Mari Preda
Vicepreședinte – Florin Andreiu
Președinte Onorific – Anca Lupu
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Secretar – Rodica Apopei
Membrii Comitetului:
– Daniela Jurj
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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.
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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
1. Integrare:
Cursuri de limba engleză.
Informații utile prezentate zilnic.
Colaborări cu instituții publice și private, participare la evenimente de incluziune socială.

2. Prezentarea unei imagini pozitive:
O promovare pozitivă a României și a românilor din Irlanda.

3. Păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a culturii românești
Evenimente socio-culturale.
Participare românească la diferite festivaluri și evenimente importante.
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În anul 2019 voluntarii RCI au organizat numeroase
evenimente și au reprezentat organizația la diverse
întâlniri:
1. Integrare
Informații de interes general:
•
•
•
•

Publicarea de informații de interes general pe pagina de Facebook a RCI, ce pot fi
vizualizate de peste 15.000 de utilizatori.
Facilitarea transmisiei informației și a anunțurilor profesionale prin intermediul
platformelor sociale.
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.

Colaborări, invitații și participări la evenimente de incluziune
socială:
•
•

25 Februarie, participarea la întrunirea South Dublin Migrant Integration Forum,
pentru a stabili agenda anului 2019.
Flavours of South Dublin, 23 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.
3

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

•

•

•

26 Mai 2020 – Dublin

Side Intercultural Football Festival în cadrul evenimentului Health& Wellbeing
Week, organizat de South Dublin County Council - septembrie 2019 la Tallaght
Leisure Centre. RCI a susținut echipa comunității românești în cadrul turneului de
fotbal, între reprezentanții diferitelor comunități din zona de sud a Dublinului.
Festivalului de Film de Scurt Metraj și Muzică Dublin - 4-6 octombrie 2019
reprezentat la Dublin, unde RCI a susținut 2 regizori români, Dan Tudor cu The
Wrong Day și Adrian Silișteanu cu The Afghanistans.
South Dublin Migrant Integration Forum, 16 noiembrie, Lucan Library, 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.

Cursuri de Limba Engleză pentru începători:
•

S-au desfășurat la sediul CDETB în două serii, evaluările având loc pe 5 Iunie și
respectiv 23/30 August și 2 Septembrie. 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.

2. Prezentarea unei imagini pozitive
Reprezentarea organizației:
•

Participarea activă în Fingal Ethnic Network South Dublin Migrant Integration
Forum, unde Romanian Community of Irelad este membru afiliat.

•

4

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

•
•

•

26 Mai 2020 – Dublin

Participarea la consultări cu mediul asociativ, organizată de către Ambasada României
la Dublin, în vederea alegerilor pentru Parlamentul European.
AGM, 30 mai, Dublin City Community Coop - Adunarea Generală a Membrilor RCI
– eveniment de informare a Comunității în legătură cu eveneminetele din anul
precedent și darea de seamă financiară.
EGM, 4 septembrie, Dublin City Community Coop - Adunarea Generală de Urgență a
Membrilor RCI – alegerea unei noi echipe de conducere.

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

•

•

•

Ziua Internațională a Femeii, 9 martie, Carlton Hotel Blanchardstown, Dublin 15.
Am sărbătorit alături de aproape 300 de doamne și domnișoare. Ca în fiecare an,
evenimentul a fost SOLD OUT. Ne-au onorat cu prezența invitații speciali iar
prezentator a fost Gabriel Covesanu, alias Cove. Seara a avut tema ”Gala Premiilor
de Excelență” - Ediția IV. În cadrul festivității au fost premiate 4 românce de succes
din Irlanda.
Atelierul Încondeierea Ouălor de Paște, 20 aprilie, 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.
Piesa de teatru “Paiața” - 8 iunie. Teatrul Draiocht Blanchardstown a găzduit piesa
de teatru “Paiața”cu Nicolae Urs, Victoria Cociaș, Olimpia Urs. Eveniment ”Sold
Out” cu 300 de spectatori.
Ziua Limbii Române, Ediția a IV-a, 31 august, s-a desfăsurat la Tallaght Library,
un eveniment cultural, bogat în poezie, proză, cântec, muzică și dans, prilejuit de
Ziua Limbii Române. Am fost onorați să organizăm ediția a 4-a în parteneriat cu
Revista Itaca, Clubul Copiilor Români din Dublin, formația Fireflyes și Bujorul
Românesc, având cu o audiență de circa 60 de persoane.
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Culture Night – Romanian Cultural Exhibition, 20 septembrie, Robert Emmet
CDP. RCI a prezentat expoziție de fotografie, "Regina Maria, expoziție de
fotografie istorică", concert de muzică folk în interpretarea formației Fireflyes și
expunere de costume populare tradiționale. Vernisajul expo a fost inclus în cadrul
Culture Night/Noaptea Culturii din Dublin.
Ziua Națională a României - 1 decembrie, Hotel Carlton Blanchardstown, cu
participarea a circa 300 de persoane, printre care d-na Manuela Breazu, ambasadorul
României în Irlanda, 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.
Colaborarea cu trupa de Folk ”Licuricii” în organizarea serilor de Muzică Folk în 20
Januarie, 25 Martie, 13 August, 26 Octombrie (seară de strângere de fonduri pentru
cazuri sociale) și 14 Decembrie – Seara de Colinde.

Participare la alte evenimente:
•

•

Festivalul de tradiții românești Tinerețe - Feciorie - Căsătorie, organizat de tinerii
creștin-ortodocși de la Nepsis Irlanda - 14 și 15 septembrie 2019, expoziție de obiecte
și port tradițional românesc.
Ziua Națională a României, eveniment organizat de Ambasada României în Irlanda
- decembrie 2019, Hotel Clayton Ballsbridge. RCI a participat la acest eveniment
alături de oficialități și membri marcanți ai comunității românești.
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4. Raportul financiar

7

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

26 Mai 2020 – Dublin

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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