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LSRS Austria
In aceasta luna am organizat evenimentul Meet the Experts. Evenimentul a fost cel mai de succes
eveniment din seria Meet the Experts In cadrul acest eveniment s-a vorbit despre Bitcoin si la acesta
au luat parte aproxiamtiv 50 de participanti printre care si oficialitati din cadrul Ambasadei Romaniei in
Austria.
Poze: http://bit.ly/2MJZF23
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Belgia
Pe 1 mai, echipa filialei a organizat un team building intr-un cadru informal pentru a sarbatori ziua
libera.
Pe 3 mai, voluntari ai filialei au participat la Conferinta ‘’ Cultural Styles of interaction: The romanian
case’’, eveniment organizat in partaneriat cu ULB si dna lector de lb romana Alice Toma. Conferinta a
fost prezentata de doamna Vasilescu, de la Universitatea din Bucuresti.
De asemenea, filiala s-a intalnit cu cei din asociatia GRASP Brussels, care au prezentat proiectul lor
‘’Cariera pentru o zi’’ la care va contribui si LSRS Belgia, cu prezentarea campus-ului de la ULB elevilor
veniti din Romania (alesi pentru a participa la acest proiect).
Pe 7 mai voluntari ai filialei Belgia au participat la conferinta ‘’ Romania in era globalizarii’’, ultima
conferinta din cele organizate in parteneriat cu ULB, cu ocazia aniversarii celor 100 de ani de la Marea
Unire. Aceasta a fost prezentata de profesorul Emil Ionescu de la Universitatea din Bucuresti.
Am avut intalnire cu dna Consul general, Ecaterina Constantinescu pentru a discuta despre proiectele
noastre, dar si ale Consulatului pentru a ne ajuta reciproc.
Pe 16 mai a avut loc Ziua costumului popular romanesc si Gala ‘’100 pentru centenar’’, eveniment a
fost organizat, cu ocazia Centenarului Marii Uniri si a zilei nationale a costumului popular romanesc, de
Arthis asbl (Casa de cutura belgo-romana), in asociatie cu Ministerul pentru romanii de pretutindeni,
ambasada Romaniei in Regatul Belgiei, grupul de dans Zamfira, I Art si We in Europe. Evenimentul a
inceput intr-o maniera festiva, cu imbracarea lui Mannekin-Pis in costum popular romanesc de
Calusar, acompaniat de Fanfara Meyboon.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog
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LSRS Franța
In luna mai, 3 voluntari ai LSRS Franta au participat la Ambasada la intalnirea cu ministrul Victor
Negrescu.
Tot in luna mai a avut loc si o intalnire de lucru LSRS Franta, Rotaract Paris, Les Ambassadeurs de la
Jeunesse pentru a stabili un proiect comun pentru urmatoarea perioada
LSRS Franta este acum prezenta si pe Instagram!
Urmăriți-ne aici: Facebook | Blog | Instagram

LSRS Germania
In luna mai, voluntarii din Germania au organizat un Meet the Students la Berlin si au participat la o
cina informala la Ambasada Romaniei din Germania. Aceste evenimentul au apropiat filiala deoarece sau intalnit in Berlin, si voluntari veniti din alte parti ale Germaniei, si a imbunatati relatia cu
Ambasada. Poze: http://bit.ly/2K7725f ; http://bit.ly/2I9BpCM
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Italia
In luna mai a fost finalizat Ghidul studentului, urmeaza sa-l printam apoi sa incepem promovarea.
De asemenea, a fost organizat meet up-ul LSRS- Filiala Italia in data de 18/05. Voluntari implicati in
organizarea meetingului au fost: Anca Gaboreanu, Anamaria Gutu, Alexandra Albu, Andreea Nica,
Maria Nica, Razvan Ploscar. Poza: http://bit.ly/2teGvZR
Pentru ziua dorului (13 Mai) a fost postat video-ul facut anul trecut: http://bit.ly/2JU4k3z
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram

LSRS Olanda
Filiala LSRS Olanda a participat in luna mai la o serie de evenimente, reprezentand atat asociatia, cat
si cultura si valorile Romanesti. Pe 12 mai, LSRS Olanda a reprezentat Romania la un festival
international in Leiden, unde au fost participante alte 15 reprezentante ale altor tari. Filiala a adus
mancare, bautura si voie buna romaneasca, fiind totodata apreciata pentru atelierul de dans popular.
Pe 11 mai, filiala a fost reprezentata la lansarea volumului "Orbi" al Petronelei Rotar, in Amsterdam,
descoperind in "Huis de Pinto" un univers magic. De asemenea, LSRS Olanda a fost prezenta la un
eveniment cultural organizat de Ambasada Romaniei in parteneriat cu Ambasada Elvetiei. Poza:
http://bit.ly/2K9rVfT
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In luna mai, filiala Olanda a pregatit cel mai important eveniment anual de networking, Romanian
Networking Event, aflat anul acesta la a patra editie. Acesta a avut loc pe 31 mai la Ambasada
Romaniei in Regatul Tarilor de Jos, reunind studenti, profesionisti, reprezentanti ai mediului academic,
parteneri LSRS Olanda si reprezentanti ai diplomatiei. Evenimentul s-a axat pe diferentele si
conexiunile culturale romano-olandeze si s-a concretizat intr-un panel discussion cu 4 experti in
domeniul inter-culturalitatii. Poze: http://bit.ly/2Ia9umm
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Portugalia
Doi membri ai filialei au participat la evenimentul dedicat sustinerii reprezentantilor Eurovision in
Lisabona.
Urmăriți-ne aici: Facebook

LSRS SUA
Filiala a organizat un eveniment de recrutare/team-building cu studentii romani din Philadelphia. La
eveniment s-au adunat in jur de 12 invitati, s-a mancat pizza si s-a vorbit despre teme legate de
experienta si comunitatea romaneasca (cea din tara si diaspora). Am organizat evenimentul pentru a
cunoaste mai bine studentii romani de la Drexel si de la University of Pennsylvania. Asta ne-a ajutat sa
le vorbim putin si despre LSRS si sa le aducem in atentie ca organizam evenimente care i-ar putea
interesa.
Urmăriți-ne aici: Facebook

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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