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Comitetul RCI 2016
Anca Lupu – Președinte onorific
George Brătulescu – Președinte
Daniela Jurj – Vicepreședinte
Florin Andreiu – Secretar, membru al Comitetului Director
Cristina Strat – Secretar adjunct, membru al Comitetului Director
Mirela Manea – Casier, membru al Comitetului Director
Anita Dumitrache – Membru al Comitetului Director
Maria Nicula – Membru al Comitetului Director
Rares-Mihai Nicula – Membru al Comitetului Director
Mari Preda – Voluntar
Daniel Balint – Voluntar
Sabina Stan - Voluntar
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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 este 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 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.
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Obiective RCI 2016
Integrare
Cursuri de limba engleză.
Buletin de știri zilnic și informații utile.
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.
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1. Integrare
Informații de interes general
•
•
•
•

Publicarea de știri de interes general pe pagina de Facebook a RCI. Știrile ating
frecvent de 10.000 de utilizatori.
Facilitarea transmisiei informației și a anunțurilor profesionale prin intermediul
platformelor sociale.
Aproximativ 100 de cetățeni români cu domiciliul în Irlanda care au apelat la
Romanian Community of Ireland au fost asistați în procesul de incluziune socială.
Asistență și informare prin intermediul mediilor online – Facebook și Email –
membrilor comunității care ne-au contactat cu varii probleme.

Colaborări
•

Premiile ITACA 2016 Lansarea volumul bilingv ”BlackJack” – Poezie Irlandeză –
eveniment în colaborare cu Group Media Singur – la Hotel Cassidy în 16 Iulie 2016.
Evenimentul a avut ca scop promovarea literaturii române în societatea irlandeză și
promovarea literaturii irlandeze în comunitatea românească.

•

European day of languages – 24 Septembrie. Un eveniment Language Café, care s-a
desfășurat la Blanchardstown Library și unde Romania a fost reprezentată de RCI și
Ambasada României la Dublin, alăturandu-se astfel celorlalte 8 țări europene
participante. S-a realizat un “language cocktail” din 9 limbi vorbite în Europa.
(română, irlandeză, franceza, lituaniană, spaniolă, germană, italiană, poloneză,
letonă).

•

South Dublin County Council – Intercultural Family Day – 10 Decembrie la
Biblioteca din Tallaght – ocazie cu care RCI a expus port tradițional și artă culinară
românescă, alături de alte 15 țări.

5

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

18 Mai 2017 – Sediul RCI

Cursuri de Limba Engleză pentru începători
•

S-au desfășurat la sediul CDETB și 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.

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.
Invitație la Sărbătoarea Multiculturalismului 7 Iunie 2016 – eveniment găzduit de
Președintelui Irlandei, la reședința sa; acțiune de integrare socio-culturală, la care RCI
a participat cu un grup de peste 20 de persoane, onorând astfel invitația pe care a
primit-o în semn de recunoaștere a meritelor și eforturilor pe care le face în direcția
integrării diasporei romanești în societatea irlandeză.
Participarea la Congresul Românilor de Pretutindeni de la Palatul Parlamentului din
București – 24-25 Iunie – care a avut rezultat înființarea Consiliului Românilor de
Pretutindeni, for cu caracter consultativ al Parlamentului și Guvernului României, în
vederea elaborării de politici pentru românii din Diaspora. Delegatul RCI, RareșMihai Nicula, a primit mandatul participării la acel Congres în urma strângerii a peste
500 de semnături din comunitatea românească din Irlanda. Urmare a participării la
Congresul Românilor de Pretutindeni, Rareș-Mihai Nicula a fost ales Vicepreședinte
al Consiliului.
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3. Păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a culturii
românești
Evenimente Socio-Culturale
•

Ziua Femeii - 12 Martie – Crowne Plaza Blanchardstown, Dublin 15; peste 300 de
participante; au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei României la Dublin – d-na
Florina Sava, Prim-colaborator/Ministru Plenipotențiar. Seara a avut tema ”Gala
Premiilor de Excelență”. În cadrul festivității au fost premiate 10 doamne și
domnișoare de succes din Irlanda.

•

Festivalul ”Zilele Românilor din Irlanda” – 22 Mai-4 Iunie – o serie de șapte
evenimente socio-culturale, în colaborare cu F.C. Transylvania și Informatia Irl:
∙

-

∙

-

∙

-

∙

-

22 Mai Târgul Micilor Meșteșugari:
La Robert Emmettt Community Center, Usher’s Quay, oportunitate de a
expune produsele confecționate de către românii din Irlanda pentru
publicul larg, atât românesc cât și de alte etnii (~200 de participanți).
28 Mai Teatru
Teatrul Draioch Blanchardstown ”Măscăriciul” – cu participarea lui
Horațiu Mălăiele și a lui Nicolae Urs – revenirea la Dublin a îndrăgitului
actor de comedie cu o piesă după A.P. Cehov – eveniment ”Sold Out”.
1 Iunie AGM
Sediul RCI din Dorset Street - Adunarea Generală a Membrilor RCI –
eveniment de informare a Comunității în legătură cu eveneminetele din
anul precedent și darea de seamă financiară.
4 Iunie Ziua Copilului
Shankill Tennis Club – ca în fiecare an, sărbătorirea celor mai tineri membri ai
Comunității Românești din Irlanda.
7

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

∙

∙

∙

-

•

18 Mai 2017 – Sediul RCI

4 Iunie Seară de Muzică Fok
La restaurantul ”Di Bella” din Lucan – o seară pentru a ne reaminti și
cânta cele mai îndrăgite cântece folk românești.
6 Iunie VHI Women’s Marathon
3 dintre voluntarele RCI au participat la cel mai mare eveniment din lume
de acest gen – mini maraton.
17 Iunie Vizită la Google
14 adolescenti romani au petrecut câteva ore interesante si plăcute,
împreună cu profesioniști de la Google, unde au descoperit din tainele ce
se ascund în spatele celui mai mare motor de căutare din lume.

Ziua Limbii Române – 27 August – prima ediție, s-a desfăsurat la Tallaght Library, a
cuprins peste 20 de momente artistice pe durata celor 3 ore, cu o audiență de peste 80
de persoane, în prezența consulului României la Dublin, Silvana Ghimici. Parteneri:
Revista Itaca, Pulber Music Academy, Biserica Betania, Editura Group Media Singur,
Informatia IRL, Charisma Design (Moldova Vision). Revista Itaca si editura Group
Media Singur au oferit carti la un pret modic de 5 euro/ carte, iar banii colectati, 150
euro, au fost trimisi catre un caz social din Campulung Moldovenesc, Sebastian
Craciun.

•

Teatru ”Copii Răi” – 12-23 Septembrie – au avut loc la Axis Ballymun Centre, 2
reprezentații ale trupei teatrului bucureștean Arte del’Anima, cu piesa “Copii răi”.
Accesul în sală a fost gratuit. Piesele s-au jucat în limba româna și au avut subtitrare
în engleză. Parteneri: Ambasada Romaniei, Institutul Cultural Roman, New
Communities Partnership, cu prezența ministrului plenipotentiar Florina Sava.

•

Atelier de Dezvoltare Personală - conștientizare a stărilor mintale – 1 Octombrie –
partea I-a. Evenimentul s-a desfășurat la Blanchardstown Library, au fost peste 35 de
participanți, iar invitații speciali au fost Psihoterapeutul Constantin Tui și GP Angela
Brătulescu. Parteneri: Popa & Co, RomNature)
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•

Atelier de Dezvoltare Personală - conștientizare a stărilor mintale, 5 noiembrie –
partea II-a. Evenimentul s-a desfășurat la Blanchardstown Library, au fost peste 20 de
participanți, iar invitații speciali au fost Psihoterapeutul Constantin Tui si GP Angela
Bratulescu.

•

Ziua Națională și Ziua Românilor de Pretutindeni - 30 Noiembrie – Proiecție de
Teatru ”Take, Ianke și Cadîr” la Sugar Club, cu participarea E.S. Manuela Breazu,
Ambasadorul Românei în Irlanda. O seară pentru a sărbători actori români celebri,
maeștri ai teatrului românesc, acum plecați dintre noi în 2016 (Radu Beligan și Marin
Moraru). Au fost prezenți aproximativ 100 de spectatori iar reprezentația a fost titrată
în limba engleză. Parteneri: Linear Office, Gycu Trans, Ekoncept, DF Medical Centre,
Murray Flynn Maguire, Charisma Design.
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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,
Echipa RCI (echipa care face bine)

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