STAREA FILIALELOR LSRS | Martie 2018
Primavara a venit cu activitati diferite organizate de filialele LSRS: de la evenimente dedicate Martisorului, la
evenimentele din cadrul programului „Diaspora Start Up” si cele de cariera, voluntarii LSRS s-au implicat activ in
organizarea acestora.

LSRS Austria
Aceasta luna a fost o luna a Teambuilding-urilor pentru filiala noastra si am incercat sa resudam echipa. Am
organizat doua meeting-uri, cel de a-l doilea fiind la un restaurant de burrito pentru a mai destinde atmosfera
si ne-am intalnit a treia oara la pranzul LSRS, un pranz pe care il organizam o data pe saptamana pentru a
petrece timp impreuna. Impactul a vizat membrii echipei noastre intrucatam incercat o restructurarea si
resudare a relatiilor si a fost unul neasteptat de pozitiv.

LSRS Belgia
La legènde du ‘’Martisor’’ – Pe 28 februarie, am organizat a doua editie a Martisorului romanesc la Resedinta
Ambasadorului Romaniei in Regatul Belgiei. Invitatii au fost intampinati de voluntari LSRS, de la care au primit
cate un martisor si cate un pliant despre LSRS Belgia, in franceza sau romana. In cadrul evenimentului, am
prezentat traditiile romanesti specifice martisorului, si, odata cu Ziua Internationala a Femeii, am sensibilizat
publicul prezent cu privire la cancerul de san si de col uterin. Link eveniment facebook: https://goo.gl/vt9AEp ;
https://bruxelles.mae.ro/local-news/1041
Traditii si obiceiuri similare de martisor in spatiul european - Pe data de 1 martie 2018, colegele noastre, Karina
Mocanu si Mihaela Turcu, au participat la evenimentul "Traditii si obiceiuri similare de martisor in spatiul
european" organizat in cadrul Ambasadei Republicii Moldova in Regatul Belgiei si cu sprijinul Institutului
Cultural Roman. Poza: https://goo.gl/AMsSvW
Rolul culturii in combaterea populismului. Renate Weber, membra a Parlamentului European, a gazduit
dezbaterea 'Rolul Culturii in combaterea populismului' , ce a avut loc pe data de 5 martie 2018 la Parlamentul
European.
Team Building - 18/03/2018 In data de 18 martie, echipa s-a intalnit, in efectiv aproape complet, pentru a treia
sedinta generala din anul 2018. A fost prilejul pentru fiecare director de departament sa isi prezinte activitatea
si sa discute despre proiectele ce vor urma. De asemenea, fiecare voluntar prezent a avut ocazia de a-si expune
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ideile in fata celorlalti (puncte forte, slabe ale echipei, precum si recomandari pentru a imbunatati munca in
echipa, comunicarea si coordonarea membrilor).
In luna martie, a debutat proiectul intern ‘’Sa ne cunoastem colegii’’. Aceste proiect presupune crearea
aleatorie a unor echipe de 3-4 membrii pentru diverse ‘’provocari’’. Echipele si provocarile se schimba la fiecare
luna, iar diverse premii vor fi acordate pentru diferite task-uri indeplinite. Obiectivul proiectului se regaseste si
in titlu. Dat fiind faptul ca echipa si-a marit considerabil efectivul, consideram ca este primordial ca in echipa sa
existe conexiune.

LSRS Germania
Pe 17 si 18 februarie, a avut loc la Berlin evenimentul de informare "FIA-Fii antreprenor acasa. Investeste in
viitorul tau!". Voluntarii LSRS Germania au facut parte din echipa de organizare si promovare. Feedback-ul
post-eveniment a fost foarte bun, evenimentul fiind considerat unul reusit! Poze FIA Berlin:
https://we.tl/Dh1B5XEuJs
Germania a fost prezentata ca destinatie de studiu in cadrul proiectului "Caravana LSRS", la Colegiul German
Goethe din Bucuresti, pe data de 29 martie. La evenimentul de infomare au participat ca speakeri 3 voluntari
din cadrul filialei noastre. Acestia au pregatit materialele necesare prezentarii, iar echipa a contribuit la
promovarea evenimentului pe toate canalele de comunicare ale filialei.
LSRS Germania are acum si cont de Instagram, fiind doar la un click distanta. Pregatim o serie de postari si
articole cu subiecte relevante pentru tinerii interesati sa studieze in Germania. Video: https://goo.gl/zEmrU8
Urmăriți-ne aici: https://www.instagram.com/lsrs_germania/

LSRS Italia
Am organizat evenimentul FIA-Fii Antreprenor Acasa in 17 martie, iar in data de 18 martie, pe langa
evenimentul FIA, am sarbatorit 3 ani de LSRS Italia, adica 3 ani de activitate continua, fara intreruperi,
desfasurata sub mandatul lui Andrei Ilie. La sfarsitul programului am acordat premiile LSRS.
Poze: https://goo.gl/1cwywe; https://goo.gl/FhEDvu; https://goo.gl/v7G9HW; https://goo.gl/YgTPD9
Dupa evenimentul de pe 17 martie am mers, ca si echipa, la prezentare de carte a scriitoarei Corina Ozon,
eveniment organizat de LibroM. Poze: https://goo.gl/p8KgrM; https://goo.gl/a2s6Yy
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In data de 23 martie am participat la un eveniment dedicat centenarului, care se numeste "Centenario
dell'unità romena: retrospettive e prospettive" desfasurat la <Pontificia università "San Tommaso d'Aquino">.
Poze: https://goo.gl/Am5LZo

LSRS Portugalia
Cu ocazia zilei de 1 Martie, Ambasada României în Republica Portugheză a organizat evenimentul “Studenții –
Acasă la Ambasada României la Lisabona”, dedicat studenților români ce frecventează cursuri ale universităților
din Portugalia. În cadrul evenimentului, Ambasadorul României în Republica Portugheză, doamna Ioana
Bivolaru, a prezentat seria de evenimente culturale ce au avut loc în anul 2017, pentru a marca 100 de ani de
relații diplomatice româno-portugheze, precum și agenda Centenarului Marii Uniri, încurajând participarea
studenților la evenimentele ce vor urma.
Prof. Roxana Ciolăneanu, lector de limba română la Facultatea de Litere a Universității din Lisabona, a vorbit
studenților despre programul de Licență în Traduceri cu limba română ca specializare B, precum și despre
săptămâna culturală ce avea loc în luna mai în Lisabona. Șerban Mogoș, Community Leader în cadrul echipei
RomanianIT din Portugalia, a ținut o prezentare despre RomanianIT, scopul și obiectivele organizației și
perspectivele de dezvoltare.
În calitate de coordonator LSRS Portugalia, Ina Marina Popescu le-a vorbit studenților despre obiectivele LSRS,
portofoliul de proiecte aflate în desfășurare, punând accent mai apoi asupra filialei Portugalia, necesitatea
extinderii
echipei
de
voluntari
și
importanța
promovării
activității
LSRS.
Mulțumiri Ambasadei României în Republica Portugheză pentru primirea călduroasă și minunatul eveniment ce
le-a oferit studenților posibilitatea de a face cunoștință și de a sărbători ziua de 1 martie într-un cadru ce i-a
adus mai aproape de casă!
Poze: https://goo.gl/FZLRYr

LSRS Olanda
Filiala Olanda a organizat in luna martie evenimentul Fii Antreprenor Acasa, pe 3 si 4 martie, evenimentul Grow
Home with P&G si o petrecere pentru comunitatea de romani, Romanian Kitsch Party pe 24 martie.
Proiectele din ultima luna au avut un impact considerabil asupra comunitatii de romani, Evenimentul Fii
Antreprenor Acasa s-a axat pe dezvoltarea profesionala, participand studenti si tineri profesionisti in zona
Randstad (Rotterdam, Haga), avand o prezenta de 20 de persoane in ambele zile, evenimentul Grow Home
with P&G de asemenea inreistrand o prezenta de 25 de persoane, iar evenimentul Romanian Kitch Party
implicand in jur de 150 de studenti si profesionisti, atat romani cat si internationali din zona Eindhoven.
Majoritatea voluntarilor (apr 25) au participat in martie la evenimentele desfasurate de filiala.
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Pozele de la FIA: https://goo.gl/z6QiND
Pozele de la P&G: https://goo.gl/Spu2qp
Pozele de la Romanian Party: https://goo.gl/PWAMYr

LSRS Spania
În această lună nu am organizat noi un eveniment, însă am fost invitați la o întâlnire de lucru cu domnul
senator Radu Mihail, am participat la Forumul Asociațiilor organizat de ambasadă și am participat la slujba de
comemorare a victimelor din atentatul din Madrid (11 martie) ce a avut loc la catedrală din Madrid. Apoi am
înaintat o posibilă întâlnire cu grupul Nepsis Spania pentru a stabili eventuale colaborări pe viitor.

LSRS SUA
In luna martie filiala LSRS SUA a organizat 3 evenimente din programul Diaspora Start Up. Evenimentul
Diaspora Invest din San Francisco a strans in jur de 20 de participanti si a fost tinut la Startup Basecamp.
Reprezentanta LSRS a fost Claudia Tufisi.
La evenimentul Diaspora Invest din Los Angeles au participat aproximativ 40 de persoane, iar evenimentul s-a
bucurat de interventia domnului Consul din L.A. si a fost realizat cu sprijinul Consulatului. Reprezentantul LSRS
de la acest eveniment a fost Robert Becsenescu.
Cel de-al treilea eveniment Diaspora Invest, de la Washington DC a fost realizat cu ajutorul Consulatului de la
Washington. Au participat aproximativ 40 de persoane, printre care si doi diplomati din partea Consulatului. In
deschidere, am avut onoarea de a-l avea ca speaker pe dl. Ambasador George Maior.

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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