STAREA FILIALELOR LSRS | Februarie 2018
Luna februarie a reprezentant debutul activităților în filialele LSRS, pentru anul 2018, după vacanța de iarnă. De
asemenea, o parte din filiale au organizat sau au participat la evenimente ale Diaspora Start-Up, program în
care LSRS este partener în 3 proiecte: FIA- Fii Antreprenor Acasa!, Diaspora Invest si Start Up 4 Diaspora.

LSRS Belgia
Finalul lunii ianuarie a fost marcat de participarea si voluntariatul la Parlamentul European alaturi de Young
European Innovators Forum, la conferinta cu tema: Perspectiva transatlantica asupra femeilor antreprenoare.
Pe 5 februarie am avut prima noastra sedinta din anul 2018. Pe langa planurile pentru anul curent, am anuntat
si directorii celor 4 departamente: Adina, Stefan, Bianca si Alina. Speram ca echipa noastra sa prospere in
formula actuala si sa reusim sa ne cunoastem cat mai bine.
07 februarie Intalnire MyGRASP: In urma intalnirii am convenit cu reprezentanta MyGRASP, Roxana Vilcu, sa
avem o intalnire la finalul lunii februarie pentru a pune bazele unei colaborari pe viitor.
“Meet the students” a reunit peste 30 de studenti vineri, 09 februarie la El Café pentru a marca finalul sesiunii
de examene dar si inceperea unui nou semestru universitar. A fost o deosebita placere sa ii cunoastem pe cei
ce se aflau pentru prima data printre noi, dar si pe cei obisnuiti sa ia parte la evenimentele noastre. In urma
evenimentului, ne-am ales si cu doua candidaturi! Ioana si Irina isi doresc sa devina si ele membre ale echipei
noastre.
La finalul lunii februarie am inaugurt si noul nostru logo LSRS Belgia. Pe data de 28 februarie sarbatorim venirea
primaverii la Resedinta Ambasadorului Romaniei in Regatul Belgiei. Evenimentul este marca LSRS Belgia si este deja la a
doua sa editie anul acesta !

Poze:
http://bit.ly/2BRmWMp
http://bit.ly/2BPSlip
http://bit.ly/2GLX5F4
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LSRS SUA
In luna februarie, filiala LSRS SUA a organizat un eveniment de team-building, impreuna cu delegatia de tineret al
Romaniei la ONU. Pe 25 Februarie voluntarii au participat la un festival de cantec si dans popular, impreuna cu Mona M.
Momescu, Nicolae Iorga Chair - Romanian Language & Culture of East Central European Center at Columbia University in
New York City, New York

LSRS Olanda
Filiala a participat ca invitat la evenimentul organizat la Ambasada Romaniei la Haga dedicat centenarului, Spectacol de
poezie "Pe treptele unirii". http://olanda.blogs.lsrs.ro/spectacol-de-poezie-pe-treptele-unirii/
De asemenea, filiala a fost invitata la evenimentul Diaspora Invest din Amsterdam.
http://bit.ly/2F3umyn, http://bit.ly/2F3umyn
Gala Ligii Studenților Români din Străinătate, emoție, un premiu câștigat al doilea an consecutiv și povestea LSRS Olanda
din
2017,
alături
de
Ioana
Cotos
și
Andreea
Nădăban
pentru
Radio
România
Cultural.
https://radioromaniacultural.ro/ilustrata-din-amsterdam-student-in-olanda/
Filiala LSRS Olanda nu a organizat in luna februarie un eveniment propriu, insa a pregatit evenimentele din luna martie ce
doresc a avea un impact pozitiv din punct de vedere al reusitei profesionale asupra comunitatii de studenti, si absolventi
(evenimentul FIA) dar si din punct de vedere recreativ si cultural prin organizarea unei petreceri cu tematica inceput de
primavara/Romanian party. De asemenea, filiala LSRS Olanda a organizat o campanie de recrutare (promovare off-line prin
afise in universitati-promovarea Ligii, interviuri cu cei noi recrutati) ce a adus 8 noi oameni in echipa.
Totodata, filiala organizeaza un Instagram stories take-over, fiecare membru al filialei preluand contul in fiecare zi, aratand
viata unui student in Olanda (@lsrs.olanda).

Poze: http://bit.ly/2CJt860; http://bit.ly/2ET5Gcq
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LSRS Germania
In luna Februarie Filiala LSRS Germania, a organizat evenimentul Fii Antreprenor Acasa la Berlin, au fost prezenti atat
voluntari LSRS Germania cat si din structura centrala, dar si alumni ai LSRS Germania. De asemenea contact cu proiectul a
avut toata filala, contribuind la organizare. Feedback-ul din partea participantilor a fost pozitiv. Participanti a spus ca
evenimentul a fost foarte bine organizat si ca speakeri au vorbit despre teme interesante, completandu-se foarte bine. In
urma evenimentului de sambata, a avut loc in ziua uramtoare un Meetup LSRS unde membri echipei s-au cunoscut mai
bine intre ei.
In Luna martie ne propunem:
- sa renegociem contractul cu Tarom
- sa incurajam proiecte noi
- sa fim si mai prezenti pe social media
- sa ne facem un cont de instagram unde sa aplicam proiectul Insta-takeover pe modelul de succes al colegilor din filiala
LSRS Olanda
- sa organizam un eveniment Caravana LSRS la Liceul German din Bucuresti
- sa organizam un meet up LSRS intr-un oras din Germania
- sa recrutam voluntari noi
Poze: https://we.tl/Dh1B5XEuJs

LSRS Italia
In luna Februarie LSRS Italia a organizat împreună cu LSRS Central, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART și Patronatul
Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava proiectul “Start-Up 4 Diaspora” la “Hotel Imperiale Roma”. Voluntari
implicați in proiect sunt: Anamaria Ștefania Guțu; Alexandra Moldoveanu; Andreea Nică; Alexandra Albu; Anca Găboreanu
Andrei Ilie Maria Nică. Evenimentul a avut un impact pozitiv.
LSRS Italia a participat ca și invitat din partea Ambasadei romane la “Accademia di Romania” la prezentarea cărții “Come
fratelli. La fratellanza Italo-romena a 10 anni dall’adesione all’UE”.
Voluntari care au participat sunt: Andreea si Maria Nica
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- link eveniment Start-Up publicat de ambasadă: http://bit.ly/2F7yPjr
- link eveniment accademie: http://bit.ly/2EYLIct

LSRS Spania
Am fost invitați sa scriem un articol pentru un număr special din cardrul revistei Vatra veche. Am sprijinit evenimnetul
Dispora Invest ce a avut loc in Madrid pe 16 februarie
Pentru luna urmatoare planuim eveniment de Mărțișor, Reuniune cu asociațiile din Spania pe 10 Martie, Ateliere/
workshopuri pentru antreprenoriat, traduceri, medicină, marketing, fotografie, public speaking.

LSRS Portugalia
In luna februarie s-a pus accentul pe crearea unei comunitati de studenti romani ce studiaza in Portugalia. Astfel a luat
nastere grupul de facebook "Studenti romani in Portugalia" ce, in momentul de fata, are peste 30 de membri. Scopul
acestui grup este de a informa studentii cu privire la evenimentele organizate de catre LSRS, Ambasada, ICR etc dar si de a
usura procesul de recrutare LSRS.
Cu ocazia zilei de 1 martie, Ambasada a propus organizarea unui eveniment in cadrul caruia sa participe, in mod special,
studentii. Asadar, activitatea de informare a studentilor cat si de creare a unei liste de participanti a revenit voluntarilor
LSRS.

LSRS Austria
LSRS și Filiala Austria, împreună cu partenerii săi, OTP Consulting România SRL și Cameră de Comerț și Industrie a României
(CCIR) a organizat la Viena weekendul trecut, al treilea dintr-o serie de 7 evenimente de informare 'FIA - Fii antreprenor
acasa'!
În cadrul evenimentului s-au prezentat detalii concrete despre finanțarea nerambursabilă de 40.000 de Euro oferită,
cursurile de formare antreprenorială, dar și implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri europene și
oportunități de dezvoltare și de antreprenoriat în România. De asemenea, speakerii evenimentului au vorbit despre
motivația de a deveni antreprenor, dinamica startup-urilor și modalități de punere pe picioare a unui business de succes.
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Poze: http://bit.ly/2sVoIJH

LSRS Franta
Pe 23 februarie, am organizat la Paris, impreuna cu echipa #DiasporaInvest, la un nou eveniment de informare cu privire la
accesarea celor 40.000€ nerambursabili pentru a-ti deschide propria afacere in Romania. Afla mai multe pe
http://diasporainvest.ro
Poze: http://bit.ly/2HNNAq9
Sâmbăta, 24 februarie, de Dragobete, am organizat o întâlnire informală cu tinerii din comunitatea românească din Paris,
la care au fost prezenți colegi din LSRS, Andreea Nădăban, Vicepreședinte Filiale LSRS, membri din Asociația NEPSIS,
antreprenori și parteneri din cadrul proiectului Diaspora Invest : Roxana Bajanica, Expert recrutare și selecție din cadrul
Centrului de dezvoltare SMART și Radu Oprea, Coordonator recrutare și selecție din cadrul Patronatului Tinerilor
Întreprinzători din Regiunea Sud-Est (PTIR). Cu acest prilej am făcut o trecere în revistă a informațiilor legate de
#DiasporaInvest, un proiect ambițios, susținut de LSRS, pentru românii care trăiesc în afară țării și care își doresc să revină
în România și să se lanseze în aventura antreprenorială. Pentru că Dragobete simboliza un zeu al tinereţii în Panteonul
roman, un patron al dragostei şi al bunei dispoziţii, am organizat în cadrul acestei întâlniri o tombolă cu două premii
pentru participanţi : un bilet de intrare la un concert de pian inspirat din muzica lui Dinu Lipatti care va avea loc pe 24
martie la Château Chanorier din Croissy sur Seine şi un al doilea premiu, un welcome pack LSRS Franţa. Câstigatorii acestor
premii sunt : Maria Cristina Milea și Mihai Laurus.
Poze: http://bit.ly/2BU7Nu3

Pentru mai multe informații despre activitatea filialelor LSRS, puteți să ne contactați la df@lsrs.ro.
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de
dialog și acțiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de
valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.
LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.
Reproducerea parțială sau integrală a acestor informații este permisă numai cu indicarea sursei.
©2018 – Liga Studenților Români din Străinătate. Toate drepturile rezervate.
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