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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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2020 a fost anul cu cele mai multe provocări, de până acum, dominat de Pandemia SARSCoVid2019. Din cauza interdicțiilor, principalul mediu de comunicare și desfășurare a muncii de
voluntariat a avut loc in mediul on-line.

1. Integrare
Informații de interes general:
•

Publicarea de informații de interes general și specific, mai ales în ceea ce privește
situația fluidă a restricțiilor din Irlanda precum și condițiile de călătorie internațională,
pe pagina de Facebook a RCI, ce pot fi vizualizate de peste 15.000 de utilizatori. Odată
cu intrarea în vigoare a restricțiilor, aceasta a fost principala activitate a voluntarilor RCI – aceea
de a oferi infirmații din surse sigure, verificate, pentru veni în ajutorul românilor din Irlanda.

•
•
•
•

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.
De notat, eforturi considerabile s-au depus în privința informărilor cu ocazia alegerilor
legislative din Decembrie 2020, a condițiilor de vot precum și a votului prin corespondență.

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

Tot datorită restricțiilor, evenimentele de incluziune socială, cu participarea
publicului, organizate de către autoritățile locale au fost anulate. Voluntarii RCI
an ținut în permanentă legătura cu instituțiile publice, în scopul proiectării
viitoarelor evenimente, atunci când situația o va permite.
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Cursuri de Limba Engleză pentru începători:
•

Nu s-au organizat, din motive evidente.

2. Prezentarea unei imagini pozitive
Reprezentarea organizației:
•

Contact permanent cu South Dublin County Council Migrant Integration Forum,
principalul instrument al autorității locale din sudul Dublinului, în ceea ce privește
integrarea, pentru a planifica următoarele direcții de activitate

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

•
•

Ziua Internațională a Femeii, 7 martie, Hilton Dublin Airport Hotel, Dublin. Ne-au
onorat cu prezența invitații speciali iar prezentator a fost Gabriel Covesanu, alias Cove
precum și primarul Fingal County Council, Owen O’Brien. Seara a avut tema ”Gala
Premiilor de Excelență” - Ediția a V-a. Tematica a fost ”Glam Party ani ‘20”, având și
un element caritabil, acela de a strânge fonduri pentru organizația caritabilă „Trebuie”.
Teatru 9 Mai ”Cu ce vă servesc”, Maia Morgenstein – Eveniment aflat în faza finală
de organizare. Anulat din cauza Pandemiei SARS-CoVID19.
Atelier de creație cu ocazia sărbătorilor pascale, în colaborare cu d-na Camelia
Cazacu, eveniment anulat din cauza Pandemiei SARS-CoVID19.
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4. Raportul financiar

5

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

18 Mai 2021 – 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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