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Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)
- Raport de activitate pentru anul 2009 Începuturile Ligii
•

Coordonatele legale ale Ligii
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizatie non-guvernamentală, cu
personalitate juridică, conform deciziei Nr.3430 din 23-12-2008 a Tribunalului Sector 2,
București.
Coordonatele fiscale ale Asociației Liga Studenților Români din Străinătate:
Sediu: Str. Județului nr.17, Bl.20, Sc.B, Ap.59, Sector 2, Cod 023757, București
Conturi:
cont în RON: RO36RZBR0000060011463205
cont în EUR: RO68RZBR0000060011463211
cont în USD: RO46RZBR0000060011463219
Conturile bancare listate mai sus au ca titular Liga Studenților Români din Străinătate (cod
fiscal 25219546) și sunt deschise la Raiffeisen Bank, agenția Calea Victoriei nr. 155, cod
SWIFT RZBRROBU.

•

Lansarea LSRS – 8 ianuarie 2009
o Un eveniment special, într-un loc deosebit: Casino Palace – Casa Vernescu din
București
o Invitați de marcă, de la Vicepreședintele Senatului României, Ministrul Educației și
trimisul special al Ministrului Afacerilor Externe, la reprezentanți ai mediului de
afaceri (NNDPK; ASESOFT; Raiffeisenbank), ai mediului neguvernamental
(Fulbright, CampusFrance, Strada32, FACIAS) ș.a.m.d.

•

Obiectivele pentru primul an: Depă șite
o 1000 membri
o ROF și echipă funcțională
o 1 proiect major

www.lsrs.ro

contact@lsrs.ro

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României.

Organizare Internă
•

ROF (Regulamentul de Organizare și Funcționare)
o Cel mai complet ROF pentru un ONG românesc (peste 100 pagini). Un model de
organizare, exprimând principiile noastre: profesionalism, eficienț ă, claritate,
structură, atenție la detalii, viziune pe termen lung.
o Un blueprint pentru succesul unei organizații cu peste 50.000 potențiali membri
o Un sistem organizațional integrat, care va asigura continuitatea structurală și
operativă a proiectului peste ani de zile, și după ce nu ne vom mai putea ocupa noi

•

Echipa Centrală
o Prima și cea mai importanta provocare pentru noi: constituirea nucleului unei echipe
competente, de încredere și entuziaste care să garanteze dezvoltarea Proiectului
LSRS așa cum a fost conceput--și chiar mai mult!
o Dorința noastră: o echipă de prieteni, ca o mare familie, susținută și susținând o
cultură organizațională puternică.
o Valorile pe care ne-am axat în selectarea echipei: viziunea comună și împărtășirea
principiilor și misiunii LSRS; competența și resursele puse la dispoziție; atitudinea
responsabilă și civilizată.
o Point to remember: LSRS este coordonata în proporție covârșitoare exclusiv prin
Internet, cu membrii echipei împrăștiați în zeci de țări.
o Centrala LSRS numără în prezent aproape 30 persoane; în total, Echipa LSRS extinsă
(inclusiv Filialele) numără peste 100 persoane.
o Cele cinci Departamente LSRS:

•



Proiecte (VP Diana Hașegan)



Relații Interne (VP Daria Istrate)



Relații Externe (VP Dragoș Preda)



Comunicare și Informare (VP Luminița Mandache)



Resurse și Finanțare (VP Dragoș Roibu)

Coordonatorii LSRS
o Punctul de contact direct și local al LSRS cu studenții români din fiecare țară
o Toți, studenți full-time
o Rezultate inegale în spectrul activității Coordonatorilor LSRS
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o Multe înlocuiri – constrângerile de timp, determinante
o Dar o serie importantă de exemple remarcabile: LSRS-Danemarca, LSRS-Italia, LSRSUK, LSRS-SUA, LSRS-Elveția

Dezvoltare Structurală
•

Numărul de membri
o Peste 2100 membri înscriși pe website în mai puțin de un an, peste 400 numai în
ultima lună.
o 2700 membri pe Grupul LSRS de pe Facebook

•

Filialele LSRS
o Concepute ca o rețea globală de reprezentanțe LSRS, nucleu pentru organizații LSRS
locale puternice
o Autonomie foarte largă, pentru a se adapta condițiilor locale și a servi cât mai bine
interesele comunității locale de studenți români
o Resurse și sprijin de la Centru
o Trebuie să devină motorul dezvoltării LSRS
o Filiala Anului, Premiul membrilor LSRS pentru cea mai activă, populară și eficientă
Filială LSRS

•

Infrastructura Informatică
o Una din cheile succesului LSRS
o Am demonstrat că știm să valorificăm la maxim tehnologia modernă și că înțelegem
Internetul extrem de bine
o www.lsrs.ro, un site profesional, cu o identitate vizuală de succes
o Forumul LSRS, pe www.lsrs.ro, primul și singurul Forum Online pentru studenții
români din străinătate—locul nostru virtual de întâlnire


Inclusiv un Sistem Intern de Comunicareși Coordonare pentru Echipa LSRS,
bazat pe platforma Forumului

o Bază de date și Catalogul Membrilor—un proiect în sine:


Facilitează contactul între membri, precum și informarea celor ce doresc să
studieze afară cu cei care deja sunt acolo



Se constituie într-o statistică a comunității studenților români din străinătate,
de utilitate publică maximă având în vedere că Statul Român nu deține
asemenea statistici
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o Sistem de email intern, propriu LSRS
o wiki.lsrs.ro, propriul nostru wiki, dedicat în principal informațiilor despre studii,
dar și informațiilor despre LSRS
o alte platforme și prezențe online ale LSRS:


blog (blog.lsrs.ro)



Facebook Group și Facebook FanPage (peste 2500 membri pe grup, peste 700
fani pe Pagină)



Twitter



Youtube

o Cel mai important: în urma feedback-ului membrilor LSRS cu privire la
www.lsrs.ro, l-am refăcut, transformându-l într-un instrument mult mai puternic și
complex, cu:


Preview-uri în timp real pentru Forum si Blog



Structură și design mult mai atrăgătoare și funcționale



Suport pentru Galerii Media și RSS



CMS – Content Management System, cu control total asupra tuturor
elementelor integrante



Versiune în limba engleză pentru întregul website



Rescrierea codului de la zero, cu SEO ca prioritate principală



Creșterea securității datelor



Preview: http://lsrs.itc.ro

Parteneriate și Relații Externe
•

O Ligă cu legături puternice
o Într-un timp record, în special datorită eforturilor lui Dragos Preda, Vicepreședinte
Relații Externe LSRS, Liga noastră a reușit să-și creeze o rețea impresionantă de
parteneri, prieteni și contacte, la toate nivelurile.
o Astfel s-au pus bazele unei dezvoltări puternice a LSRS (în special în perspectiva
asigurării resurselor), care a devenit un jucător important în spectrul
neguvernamental românesc și nu numai.
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•

Instituții ale Statului Român


LSRS a obținut încă de la Lansare sprijinul celor două structuri
Guvernamentale de interes direct (raportat la profilul organizației), Ministerul
Afacerilor Externe și Ministerul Educației și Cercetării



În martie 2009, LSRS a obținut și recunoaștere oficială și sprijin Parlamentar,
prin Memorandumul semnat cu Senatul României



Pe parcursul anului, o serie de Filiale LSRS au dezvoltat relații de colaborare
directă cu Filialele României din tările respective. În unele cazuri (Italia,
Spania, Marea Britanie) Filiala LSRS s-a lansat chiar în cadrul Ambasadei
României.

•

Sectorul Neguvernamental
o Cu o creștere de la zero la peste 2000 de membri, cu peste 20 de Filiale înființate în
jurul lumii și cu o serie de partener iate puternice încheiate, LSRS a devenit în 2009
ONG-ul cu cea mai spectaculoasă evoluție din peisajul neguvernamental românesc.
o Fundația Dan Voiculescu; Fundația Dinu Patriciu; Educativa; Consiliul Tineretului
din România; Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România

•

Mediul de Afaceri
o McKinsey Romania; Diplomat Consult; Sysmart; ITC; OMNIASIG; Sasch; NNDPK.

•

Mass-Media
o Intact Media Group; ProTV Internațional; EuropaFM; Radio România Internațional;
Adevărul; Jurnalul Național; etc.

Proiecte
•

Cel mai extins Departament LSRS (9 membri în echipă)

•

Rezultate concrete:
o Caravana LSRS - un real succes. Am ţinut seminarii despre admiterea la facultate în
SUA în 6 oraşe din România. În acest moment lucrăm la extinderea acestui proiect
astfel încât să creştem atât numărul de oraşe acoperite de caravană, cât şi destinaţiile
de studii ce vor fi prezentate participanţilor în cadrul următoarelor ediţii.
o Wiki LSRS este proiectul de informare a tinerilor români despre oportunităţile de
studiu în străinătate. Prin intermediul acestui website încercăm să centralizăm
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experienţa studenţilor români despre procesul de aplicare la diverse facultăţi din
toate colţurile lumii și să răspundem la întrebările studenţilor români despre studiul
în străinătate.
o Joburi La Orizont este portalul de Job‐uri pentru studenţii ce vor să se întoarcă
acasă. Acest proiect conţine oferte de muncă în Romania cu target specific către
studenţii români cu experienţă în străinătate care vor să se întoarcă în România
pentru a‐și pune în valoare cunoștinţele și experienţa internaţională.

•

O fabrică de idei:
o Echivalarea diplomelor înspre şi dinspre străinătate este o problematică des
dezbătută de membrii LSRS. De aceea în anii ce urmează vom face demersuri pe
toate căile necesare pentru a uşura echivalarea studiilor înspre şi dinspre străinătate.
o Travel Friends este o idee de proiect bazată pe conceptul de “couch surfing” şi se
doreşte a fi o modalitate de conectare a membrilor LSRS care călătoresc şi au nevoie
de cazare cu alţi membri LSRS care le pot pune la dispoziţie un loc unde să doarmă.
o Burse LSRS este un proiect îndrăzneţ, dar vital, pentru stimularea studiilor în
străinătate prin acordarea sprijinului financiar de care ei au nevoie. Pe termen scurt
dorim implementarea unor burse parţiale suplimentare celor primite de la facultăţi
sau alte programe de burse, dar pe termen lung dorim să avem posibilitatea de a
acorda burse intregrale.
o Cool LSRS va conţine jocuri şi concursuri cu premii pentru membrii LSRS pentru a
asigura şi o notă de divertisment a organizaţiei.
o

Experience Sharing. Obiectivul principal al acestui proiect este asigurarea accesului
elevilor şi studenţilor români la informaţii legate de experienţa altor studenţi plecaţi
la studii în străinătate. Experience Sharing va lua forma unei reţele de bloguri scrise
de voluntari români. Ei îşi vor împărtăşi experienţa primelor luni petrecute studiind
într-o altă ţară postând video-uri sau scriind articole despre întâmplările inedite prin
care ei trec.

o

Mentorship vine ca o continuare firească a Caravanei LSRS şi se concentrează pe
sprijinirea elevilor români care doresc să studieze în străinătate pe parcursul
procesului lor de aplicare la o facultate din afara ţării. Proiectul de mentorat îşi
propune formarea de perechi între studenţi români care se află deja la studii în

www.lsrs.ro

contact@lsrs.ro

LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României.

străinătate şi elevii români din an terminal de liceu care doresc să aplice la o facultate
din afara graniţelor.
o

Colaborarea de Cercetare este proiectul ce dorește să creeze legături între studenţii
români din străinătate și cei din România prin intermediul intereselor comune de
cercetare. Astfel de parteneriate pot contribui pozitiv la dezvoltarea cercetării și
îmbunătăţirii calităţii învăţământului superior în România.

Comunicare
•

Lansarea oficiala a LSRS si a filialelor LSRS

•

Comunicari Oficiale: Cazul Bursa Speciala Guvernul Romaniei (2), Cazul Miscarea
Romanilor in Europa, Scrisoare catre Ambasadorul SUA in Romania

•

Aparitii in presa scrisa si online
o Gala LSRS 2010 ante-eveniment: 11
o 1 Decembrie: 12
o Cazul MRE: 5 (aprox.)
o Cazul BSGR: 7
o Joburi la Orizont: 20
o Interviuri cu membri LSRS / Articole de promovare: 10

•

Promovare proiecte: Joburi la Orizont, 1 Decembrie, Gala LSRS 2010, proiecte LSRS

•

Parteneriate: RomstudyAbroad, BizCampus (in lucru)

•

Proiect in lucru impreuna cu Dep. Proiecte: BarCamp 2010 –impreuna cu Fundatia Soros

Resurse şi Finanţare
•

Cheltuieli până la finele 2009:
o 2000 Ron caravana
o 650 Ron Server propriu

•

Sponsorizări
o Caravana: Fundaţia Dinu Patriciu

•

Aproape toţi banii care au intrat in organizație au fost de pe urma proiectelor derulate si
în consecința s-au cheltuit tot in mare parte pe acele proiecte.
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•
•
•

Nu avem angajați
Nu avem datorii
Nu avem contracte de colaborare lunare plătite

Liga Studenților Români din Străinătate
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) asigură un cadru de organizare reprezentativ al
studențimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca
reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor în
țară după terminarea studiilor.
Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice,
profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, precum și de a facilita contribuția lor la
dezvoltarea României.
LSRS își propune să-i informeze pe studenții români din străinătate cu privire la oportunitățile de
participare la viața economică, politică și socială a României, dar și să-i informeze pe românii
interesați de perspectiva studiului în străinătate despre oportunitățile academice existente.

Misiunea Membrilor LSRS
NOI, studenții români din străinătate,
•

Conștientizând creșterea migrației tinerilor români către universități din
întreaga lume, urmare directă a globalizării accelerate și a deficiențelor cronice
ale sistemului educațional românesc,

•

Promovând identitatea și valoarea grupului de studenți români din
străinătate, ce întrunește numeroase exemple de excelență, determinare și
caracter, și se află în contact direct cu civilizația occidentală,

•

Sprijinind potențialul studenților români din străinătate de a contribui la
progresul politic, economic, cultural, și etic-moral al României,
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•

Urmând exemplul reprezentanților generației pașoptiste, ce au fost educați la
cele mai înalte școli străine și apoi au jucat un rol decisiv în crearea statului
român,

•

și recunoscând nevoia acută de organizare, întregire, și promovare a
comunității de studenți români din străinătate, pentru folosul membrilor ei și
al României,

•

Ne asociem în Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) și, în cadrul
acestei organizații neguvernamentale,

•

Ne angajăm să acționăm pe două direcții principale, complementare:
o

(1) Să recunoaștem efortul și meritele tinerilor români care doresc să
dobândeasca o educație la nivel înalt în străinătate, să facilităm
înscrierea lor la instituțiile de profil, și să contribuim la acomodarea lor
într-un mediu nou;

o

(2) Să susținem întoarcerea acasă a absolvenților români din străinătate
și implicarea lor în procesul de dezvoltare a României.
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