 Independenţi din punct de
vedere administrativ şi politic

Momente din istoricul DP-ROSA:

LinkedIn
Romanian Open Society Abroad (ROSA)

Suntem:

Facebook
Diaspora Progresista

PLACE
STAMP
HERE

Despre Noi

8 octombrie 2011, Brussels, lansarea structurii
 Un grup deschis, care acceptă
atât membri ai partidelor politice,
cât şi apolitici, promovând
parteneriate bilaterale şi
multilaterale cu indivizi şi
organizaţii/instituţii care
promovează valori progresiste

3 noiembrie 2012, Atena, Grecia, prima
Conferinţă Anuală a DP-ROSA

Decembrie 2012, UE: Acţiunea caritabilă
„Moş Crăciun din Diaspora 2012" prima ediţie
8-10 martie 2013, Italia-Rovigo, „Diaspora
Promovează Echilibrul de Gen” .
24 iunie 2013, Brussels, lansare eveniment
anual: Ziua Universală a Iei Românești

 Independenţi de orice grup de
interese financiare sau politice deja
existente

 Atenţi la calitatea celor care vor
să ni se alăture: includerea noilor
membri se face la recomandarea şi
prin invitaţie personală de la unul
din membrii activi ai DP

 Centraţi mai mult pe soluţii şi
mai puţin pe descrierea repetată a
problemelor sau pe campanii
negative.

2-8 septembrie 2013, Grecia, Şcoala de Vară
21 septembrie 2013: dezbatere publică UBI la
Bruxelles (sisţinem Venitul de Bază)
2 noiembrie 2013: a doua Conferinţă Anuală
DP-ROSA la Bonn, în Germania, lansarea grupului
de iniţiativă PDP
29 noiembrie 2013: eveniment la BruxellesStrategia Naţionale de Cercetare Ştiinţifică şi
Inovare 2014-2020
1 decembrie 2013: Ziua Naţională a românilor
din diaspora, la Bruxelles (eveniment anual)
2 iulie 2014: lansarea iniţiativei Consiliului
Diasporei (CD)
19 octombrie 2014: Festivalul Folcloric
Armonia la Bruxelles (eveniment anual)
29 noiembrie 2014: a treia Conferinţă Anuală
DP-ROSA, Bruxelles, lansarea CD.

Diaspora
Progresistă

Romanian Open
Society Abroad
Schimbarea este obligatorie
Evoluţia este opţională

Susţine Venitul de Bază
(UBI Romania) în 2015 !
În 2015 susţinem Iniţiativa
Cetăţenească la nivel european
pentru Venitul de Bază sau Venitul
Minim Garantat/Necondiţionat
(UBI Romania)
Detalii pe:
http://diasporaprogresista.eu/proiecte
/venitul-de-baza/

Hai aproape!
Oricine are vederi deschise, atitudine constructivă
şi/sau idei constructivee este bine venit în Echipa
DP-ROSA. Membrii noştri se bucură de libertate de
gândire, de opinie şi de iniţiativă personală în
vederea dezvoltării reţelei noastre inteligente,
descentralizate , 100% independente şi în continuă
creştere.
Eşti expert în domeniul tău de activitate şi vrei să
faci mai mult pentru români şi pentru satisfacţia ta
personală de lungă durată?
Ai un suflet generos şi doreşti să te implici mai
mult în activităţi caritabile? Eşti un om avansat
spiritual şi ai vrea să ajuţi la proiecte româneşti de
mare anvergură, cu implicaţii majore, pozitive în
vieţile oamenilor, la nivel UE?

Facebook:
https://ro-ro.facebook.com/UBI.Romania
Ai o asociaţie în
străinătate sau un
grup de iniţiativă?
Trimite un
reprezentant în
Consiliul Diasporei!
Formularul aici:
http://diasporaprogre
sista.eu/proiecte/cons
iliul-diasporei/
Formularul de întregistrare ca membru
DP-ROSA se află pe website-ul nostru la pagina
http://diasporaprogresista.eu/despre/echipa/

DP-ROSA
Diaspora Progresistă – Romanian Open Society
Abroad este o platformă de cooperare civilă
constituită pe baze 100% voluntare, în anul
2011, de un grup de intelectuali români din
străinătate, care cred în valoarea solidarităţii
româneşti şi împărtăşesc aceleaşi convingeri cu
privire la promovarea valorilor culturale, filosofice
şi politice româneşti, în străinătate şi în România.
DP-ROSA are membri atât asociaţii cât și
persoane fizice, doritoare să se implice voluntar.
Asociaţiile principale ale DP-ROSA sunt
ROSA Belgia, inregistrată juridic la Bruxelles,
precum si Grupul de Iniţiativă ROSA UK.
DP-ROSA în parteneriat cu Identitatea
Romaneasca (IT) coordonează buna desfășurare a
lucrărilor Consiliului Diasporei (CD) până la data
de 28 noiembrie 2015.

Departamentele DP-ROSA:
1. Filosofie, Doctrină şi Comunicare Politică
2. Cultură, Creaţie Literară, Activităţi Artistice şi
Educative

3. Relaţia cu Societatea Civilă (Sindicate, ONG-uri,
Presa, uniuni studenţești, grupuri de iniţiativă)
4. Ideologie/ Etică/ Morală Politică
5. Relaţia cu Partidele şi Fundaţiile Politice
6. Relaţia cu Instituţiile Europene
7. Informaţii, MultiMedia, Imagine, IT, Social Media

Te pricepi bine la scris, web-design, social media
sau IT?

8. Echilibrul de Gen, Relaţia cu Organizaţiile de
Femei

Ai deja o reţea socială, grup de iniţiativă sau
asociaţie construită de tine şi doreşti o colaborare
valoroasă?

9. Drepturile Omului, Relaţia cu Comunitatea
Romilor şi cu alte Minorităţi

Vino în echipa DP-ROSA!

E-mail:
rosa@diasporaprogresista.eu

10. Relaţia cu Grupurile de Lobby din Bruxelles
(UBI, Drepturile Omului, Green Peace etc.)

