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Înfiinţarea asociaţiei

În primavara anului 2009, la iniţiativa unui grup de romani stabiliţi de multa vreme în Republica
Cehă, s-au intreprins demersurile necesare pentru infiintarea si inregistrarea Asociatiei
Romanilor din Republica Ceha, o organizatie non-profit, care urmareste sa serveasca si sa
reprezinte interesele comunitatii romanesti.

In cadrul unei intruniri tinute in 25 martie 2009, grupul de membri fondatori a scris si a aprobat
prin vot deschis statutul asociatiei, precum si componenta comitetului director. Inregistrarea
oficiala a Asociatiei la Ministerul de Interne al Republicii Cehe a avut loc in data de 2 iulie 2009.

Asociatia a fost inregistrata cu urmatoarele date:
ASOCIATIA ROMANILOR DIN REPUBLICA CEHA - SDRUŽENÍ RUMUNŮ V ČESKÉ
REPUBLICE
Dělnická 522/10, Trmice-Ústi nad Labem 400 04
Tel. /Fax.: 00420 47 5620568, 00420 47 5620233, ICO: 265 53 121

Scopul si principiile asociatiei
Asociaţia doreşte să întreţină şi să cultive în mod demn limba, cultura si tradiţiile româneşti,
precum si identitatea membrilor săi.
Asociaţia se va îngriji să promoveze interesele membrilor săi în domeniul sportului, culturii,
turismului, în organizarea acţiunilor sportive, culturale şi de instruire, în propagarea folclorului
românesc în Cehia, să susţină participarea ansamblurilor folclorice româneşti la manifestări
internaţionale de folclor ale Asociatiei folclorice din Republica Ceha (FOS ČR), să susţină
participarea ansamblurilor folclorice cehe la festivale internaţionale de folclor din România.
Asociaţia va sprijini schimbul cultural intre Cehia si Romania.
Asociaţia va reprezenta, in limita competentei si posibilitatilor de care dispune, interesele
comunitatii romanesti în faţa autorităţilor române si cehe.
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Asociaţia va acorda ajutor membrilor săi în caz de necesitate.
Asociaţia va colabora cu Asociaţia cehilor originari din Banatul românesc.
Asociaţia va colabora cu Societatea de prietenie ceho-română din Cehia.
Asociaţia va edita un buletin trimestrial, care va prezenta informaţii despre activitatea sa şi cele
mai noi evenimente din România şi Cehia, ce ar putea interesa pe membrii Asociaţiei.
Asociatia va cauta sa ajute copiii membrilor comunitatii romane in ce priveste insusirea culturii
si limbii materne.
Membri
Pana la 31 decembrie 2009, s-au inscris in Asociatie 60 de membri. Din numarul total de
membri 17 sint stabiliti in Praga, 13 in Brno, 14 in Usti nad Labem iar restul in alte orase.
Conform statului, pot deveni membri ai Asociatiei persoanele care au implinit varsta de 18 ani,
care solicita de a deveni membri si care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
-sint persoane de naţionalitate sau cetatenie română, care au domiciliul in Cehia
-sint fosti cetateni romani
Calitatea de membru fondator al Asociaţiei ia naştere prin semnarea procesului verbal al
Adunării generale de fondare a Asociaţiei.
Cotizatia anuala de membru a fost stabilita la 400 coroane cehesti . In urma intrunirii din 11
octombrie 2009 s-a hotarat ca toti membrii sa fie scutiti de plata cotizatiei de membru pe anul
2009.
Conducerea
Conform statutului, organele de conducere ale asociatiei sunt:
* Adunarea generala a membrilor
* Comitetul director
* Comisia de supraveghere
Comitetul director ales in urma intalnirii de infiintare din 25 martie 2009 are un mandat de 2 ani
si este compus din urmatorii membri:
- D-l Nicolae DEDULEA, presedinte (Usti nad Labem)
- D-l Nicolae Petronius PASTRAMAGIU, vice-presedinte (Praga)
- D-na Ioana Nicoleta VITELARU (Praga)
- D-l Cristian Iosif PESEL (Praga)
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- Pr. Danciu Andrei (Praga)
- D-l Alois HAVLICEC (Usti nad Labem)
- D-na Adina TOMA (Brno)
D-na Camelia Isaic a fost imputernicita de catre comitetul director in functia de secretar al
Asociatiei.
Intruniri
Conform statutului asociatiei, adunarea generala a membrilor se tine de doua ori pe an, iar
comitetul director de cel putin patru ori anual.
In 2009, prima adunare generala a membrilor a avut loc in 25 martie, iar a doua in 11
octombrie. Comitetul director al asociatiei s-a intrunit in data de 10 august 2009. Intalnirea
programata pentru 30 noiembrie a fost anulata.
Proiecte realizate in anul 2009
1. Comunicare si informare
Prin contributia d-lui Horatiu Toma, in vara anului 2009 a fost lansata pagina de web a
Asociatiei Romanilor din Republica Ceha la adresa www.romaniincehia.com; s-a infiintat si
adresa de email info@romaniincehia.com.
Primul buletin informativ al Asociatiei a fost publicat in luna octombrie 2009. Editarea sa a fost
coordonata de catre d-na Ioana Vitelaru, membra a comitetului director.
2. Proiecte cultural - artistice:
Asociatia, prin reprezentatii sai, a sprijinit participarea unor ansambluri folclorice romanesti la
urmatoarele festivaluri din Cehia:
1. Festival international de folclor Tuchlovice (mai 2009) cu participarea ansamblului folcloric
SIRIANA din localitatea SIRIA JUDETUL ARAD ROMANIA
2. Festivalul international de folclor « Folklorní leto Jihlava 2009 (iunie 2009) » cu participarea
Ansamblului profesionist de cintece si dansuri populare « Floare de pe Baragan » Slobozia
3. Festival international de folclor Mistřin u Kyjiova Moravia ( iulie 2009)cu participarea
Ansamblului de cintece si dansuri populare « DOINA MURESULUI DIN ARAD »
4. MFF Dylen Karlovy Vary 2009 ( septembrie 200) cu participarea Ansamblului de folclor «
Braduletul » al casei de Cultura Horezu
5. Karlovy vary 06.09.2009 - Festivitatea de dezvelire a placii comemorative a doctorului,
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scriitorului si publicistului de origine romana Iuliu Traian MERA cu participarea excelentei sale
doamna Ambasador Daniela Grigore GITMAN, a conducerii municipiului Karlovy Vary, a
conducerii FOS ČR si a conducerii Festivalului international de folclor Dylen Karlovy Vary.
6. Festivalul international de folclor pentru copii
« Tradice Evropy » CHRUDÍM -02-08-10-2009 cu participarea Ansamblului folcloric « Cununita
Nazdravana » Satu Mare
7. Gala večer « Zpívame pro radost(privighetoarea ceha) » palatul ŽOFIN PRAGA 13.10.2009
cu participarea cintaretei Catalina PINZARIU din Calan Romania
8. Festivalul Advent Praha ŘIČANY -08-10-2009 cu participarea Ansamblului folcloric «
Ingerasii » ai Scolii generale din orasul Calan Romania
9. Festivitatea de decernare medalii la Ambasada Romaniei din Praga (30.11.2009) cu
participarea Ansamblului folcloric « Ingerasii » ai Scolii generale din orasul Calan Romania
10. Participarea Ansamblului folcloric cehesc din Tuchlovice la sarbatoarea « Drumul Vinului din
Podgoria Aradului » in perioada 10-13.09.2009
Aceste participari au fost realizate urmare a colaborarii intre conducerea FOS ČR si Asociatia
Romanilor din Republica Ceha reprezentata de catre ing. Nicolae DEDULEA. D-l Sorin Dedulea
si-a adus contributia ca insotitor de grup si ghid la majoritatea evenimenteleor sus-mentionate.
3. Proiecte educationale :
La initiativa d-nei Camelia Isaic, membra a asociatiei, din toamna 2009 au inceput cursurile
saptamanale pentru mamici romance in concediu de maternitate la centrul maternal Andilek din
Praga.
Tot in septembrie 2009 d-na Ioana Vitelaru a initiat organizarea de cursuri de limba ceha cu
predare in limba romana pentru membrii comunitatii romane de la Praga.
4. Colaborare cu Ambasada Romaniei la Praga
Pe parcursul anului 2009, Asociatia Romanilor din Republica Ceha a colaborat cu Ambasada
Romaniei la organizarea mai multor evenimente:
- sprijin in organizarea alegerilor prezidentiale din 22 noiembrie si 6 decembrie, la ambele sectii
de votare: Praga si Brno.
- participarea D-nei Ambasador la dezvelirea placii comemorativa a Doctorului, publicistului si
scriitorului de origine romana Iuliu Traian MERA la Karlovy Vary
(06 septembrie 2009)
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- sprijinirea, de catre Asociatia Romanilor, reprezentata de catre domnul ing. Nicolae
DEDULEA, a Ambasadei Romaniei la Praga in organiarea festivitatii de decernare a medaliilor
acordate de catre Presedintel Romaniei Traian BASESCU mai multor personalitati de
nationalitate ceha si romana, eveniment sprijinit financiar si prin participarea Ansamblului
folcloric de copii « Ingerasii » al Scolii Generale din orasul Calan Romania
5. Intalniri cu oaspeti de seama
Reprezentantii asociatiei au participat la intalnirea comunitatii romane din Cehia cu excelenta sa
presedintele Traian Basescu, eveniment care a avut loc in 15 iulie la sediul Ambasadei
Romaniei la Praga.
Din partea Asociatiei romanilor din Cehia, ing. Nicolae DEDULEA , a daruit domnului presedinte
al Romaniei Traian BASESCU, o placheta din cristal ca semn de apreciere a activitatii de
sprijinire a romanilor din diaspora.
D-na Ambasador Daniela Gitman a participat ca oaspete la adunarea generala a asociatiei din
data de 11 octombrie 2009. Domnia sa a subliniat interesul deosebit al Ambasadei in a colabora
cu Asociatia Romanilor din Republica Ceha, nu doar in Praga, dar si in teritoriu. Ambasada si-ar
dori ca prin intermediul asociatiei sa poate lua legatura si comunica mai bine cu romanii din
afara capitalei Cehiei si ne-a solicitat sa o sprijinim in construirea unei asemenea intrastructuri
de comunicare cat mai eficiente.
D-na Ambasador a sugerat posibilitatea de a desemna in cadrul Asociatiei lideri regionali (de
exemplu la Brno), care sa asigure informarea si implicarea romanilor din teritoriu la actiunile
comunitatii.
Raport privind situatia financiara pe anul 2009
Conform statulului, finantarea asociatiei se face prin cotizaţia de membru si din donatii. In anul
2009 nu s-a initiat colectarea de fonduri. Activitatile desfasurate pina acuma au fost finantate de
persoane private exclusiv din resursele proprii ale membrilor implicati (ing.Nicolae DEDULEA
Nicolae in ce priveste activitatile folclorice, d-l Horatiu Toma - lansare si administrare website,
d-na Camelia Isaic - activitate de secretariat). Ambasada Romaniei la Praga a sprijinit
organizarea intalnirilor membrilor in 2009 prin punerea la dispozitie a salii de sedinta.
Pe parcursul anului 2009 s-a depus o cerere de finantare la Fundatia Soros din Statele Unite.
Proiectul insa nu a fost aprobat, rezultatul fiind comunicat spre sfarsitul anului 2009.
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