STAREA FILIALELOR LSRS | Octombrie 2018
In luna octombrie, LSRS si filialele noastre au demarat Campania de recrutare, punand accent pe
cresterea si consolidarea interna a echipelor. Unele filiale au participat si organizat deja evenimente
pentru comunitatea romaneasca din tarile lor si va invitam sa aflati despre acestea din articolul de mai
jos.

LSRS Belgia
Românii lucrează împreună! - Târg de Servicii și Produse Românești: 30 septembrie. Participanti: Cristina
si Otilia. Comunitatea RO100 Bruxelles, în colaborare cu RomBel, a organizat primul târg de servicii și
produse românești pentru a creste colaborarea între românii din diaspora și a facilita accesul la servicii
în limba română. Primul targ de servicii si produse romanesti
Restructurare: un subiect ce a fost dezbatut in ultimele luni si a sfarsit prin a se concretiza luna aceeasta
pt a ajuta si procesul de recrutare. Filiala Belgia si-a schimbat structura pt a permite fiecarui voluntar
sa-si gaseasca locul in echipa, experiente noi, descoperirea unor noi aptitudini si dezvoltarea acestora.
Filiala noastra are onoarea de a-si mari echipa cu 4 noi voluntari. Departamentul de relatii interne s-a
ocupat de tot ce tine de acest aspect, schimb de e-mail-uri cu candidatii, intervieuw-uri, trimiterea
contractului si ulterior al welkome pack-ului. Team building-ul cu noii voluntari a avut loc pe 17
octombrie cu scopul de a integra noii colegi in echipa, a-i familiariza cu proiectele si cu modul de
functionare al filialei.
Euro Cultura expozitie: a avut loc pe 10 octombrie, participanti: Anda Manescu si Otilia Ciorba.
Reprezentand cea de-a patra ediție a Festivalului, o ediție specială dedicată Centenarului Marii Uniri &
Centenarului Primului Război Mondial!
La vernisajul expozitiei “REGINA SOLDAT”, am avut placerea de a lua parte la o expozitie de fotografiedocument, un superb omagiu adus Reginei Maria, dragostei si devotamentului sau pentru tara si cultura
noastra. Am admirat, de asemenea, si “CAMERA LUCIDA”, expozitia internationala de bijuterie
contemporana si mixes-media.
https://www.facebook.com/eambruxelles/posts/1841736902548080?__tn__=C-R
Colocviu international “Regalitate: intre istoric si imaginar”: eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri
si Primului Razboi Mondial, organizat de Institutul Cultural Roman Bruxelles si Universitatea Libera din
Bruxelles, in perioada 25-27 octombrie.
Numeroase personalitati din mediul academic, universitar si cultural, atat din Romania cat si din Europa,
precum si publicul larg, s-au aratat incantati de interdisciplinaritatea programului si de interesantele
dezbateri interactive pe diverse teme.
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Meet The Students - Halloween Edition: 27 octombrie. Participanti: Membrii LSRS + invitati
Cine zice Halloween, zice costume și bomboane 🎃. Noi am dus și mai departe această idee cu un
concurs, cadouri, machiaje de excepție, toate pe fond de Cava, într-o atmosferă înfricoșătoare:
http://bit.ly/2QYepME.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Franța
In luna octombrie, LSRS Franta a organizat Fete de la Rentree, un eveniment de informal pentru a
sărbători începutul acestui an universitar alături de studenții, doctoranzii şi tinerii absolvenți români din
Franţa, pentru a facilita integrarea acestora în comunitatea franco-română.
Poze http://bit.ly/2BfHMV5
Urmăriți-ne aici: Facebook | Blog | Instagram

LSRS Germania
În luna Octombrie filiala Germania a organizat multiple evenimente de cunoaștere și de reîntâlnire a
voluntarilor noștrii din Germania. Am organizat întâlniri Meet the Students în Hamburg, München,
Berlin și Heidelberg. La evenimentul Meet the Students am strâns în jur de 7-15 voluntari și studenți din
fiecare oraș. München a făcut excepția cu un număr de peste 20 de persoane, o reușită pentru filiala
noastră.
Primul interviu/podcast “De vorbă cu studenții” a fost deja făcut și încărcat:
https://soundcloud.com/lsrsgermania/de-vorba-cu-studentii. Inițiativa pentru această serie de interviuri
a fost la Vlad Ioniță, voluntar în filiala noastră în departamentul de Proiecte.
Interviul „De vorbă cu studenții” între Decebal Mohîrță și Teodor Teleagă, coordonator, respectiv
coordonator-adjunct, a fost ascultat în prezent de aproximativ 50 de persoane, iar postarea de pe
Facebook în legătură cu acest eveniment a avut un impact de 2.017 de persoane. În interiorul filialei
am primit numai comentarii pozitive în legătură cu inițiativa voluntarului nostru, Vlad Ioniță.
Ne ocupăm de asemenea de deosebitul proiect “Mitteleuropa FilmFestival” în colaborare cu asociația
Bucovina Alpineverein, și coordonatorul acesteia, fostul voluntar Emilian Drancă. LSRS Germania se
ocupă cu postări, cu invitații către regizori, artiști, muzicieni și alte nume renumite din domeniul culturii.
LSRS ajută de asemenea cu recenzia filmelor și cu organizarea evenimentelor de la Vatra Dornei și din
Cernăuți.
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Filiala noastră a organizat o campanie de recrutare membrii noi, ca în fiecare an de altfel, in urma careia
avem 7 voluntari noi.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Olanda
In luna octombrie, LSRS Olanda a organizat 3 day trip-uri (Amsterdam, Rotterdam, Groningen) si un
team-building (Eindhoven). Day trip-urile au avut un impact foarte mare, crescandu-ne in primul rand
vizibilitatea in online (promovare pe diverse grupuri de studenti si grupuri ale facultatilor). Intalnirile
face-to-face cu studentii au fost benefice, deoarece am reusit sa le povestim despre asociatia si
proiectele noastre, iar majoritatea au aplicat pentru un post in echipa noastra. S-au implicat 11 voluntari
iar numarul de participanti a fost: Amsterdam- 13, Groningen- 14, Rotterdam-20.
In luna noiembrie, filiala noastra doreste sa organizeze un party (late Halloween)- cu scop de
fundraising. Locatia, partenerii si alte detalii organizatorice nu sunt inca disponibile, deoarece suntem
inca in cautarea unei locatii care sa ne permita sa desfasuram diverse activitati (photo booth, jocuri
interactive).
Dorim de asemenea sa initiem o noua campanie de informare (subiectul inca nu a fost ales, dar va fi
legat de viata de student in Olanda/ cum ajungi student la o facultate in Olanda). Vom continua si cu
noi articole pe blogul si content pe Youtube.
Poze: http://bit.ly/2PC5iVf ; http://bit.ly/2PBvfEg ; http://bit.ly/2PFG9c3
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS SUA
In luna octombrie, LSRS SUA a demarat Campania online de prezentare a membrilor echipei. Am
prezentat 5 membri din echipa si am obtinut peste 40 de like-uri in totalitate. Am marit si numarul de
engagements. Campania se deruleaza in continuare.
Colaborare cu noua revista HORA in America. Doi dintre voluntari sunt implicati. Se urmareste publicarea
unui articol despre LSRS si activitatea din SUA, cat si potentiale interviuri cu membri LSRS din SUA.
Revista are ca public diaspora romaneasca si cea moldoveneasca.
Colaborare cu ICR New York. LSRS SUA se afla pe lista de invitati la evenimentele ICR. Vom sustine
activitatea institutului, primind in schimb ajutor pentru viitoare proiecte.
Urmăriți-ne aici: Facebook
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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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