
 

Completarea acestui formular  nu implică nici un fel de obligaţie sau răspundere din partea dumneavoastră. 
Scopul său este pur informativ iar informaţiile personale primite nu vor fi făcute publice, vândute sau înstrăinate. 

Pentru orice fel de întrebări, informaţii sau neclarităţi, nu ezitaţi să ne contactaţi personal. 

CChheessttiioonnaarruull  rroommâânnuulluuii  ddiinn  EEllvveeţţiiaa  
 
 

Vă doriţi o “Casă a Românilor” care să fie prezentă în toate regiunile Elveţiei? 

☺   Sunt interesat(ă) de existenţa unei organizaţii româneşti în Elveţia, cu personalitate juridică, non- 

profit, apolitică şi non-guvernamentală.  

☺   Organizaţia mă interesează mai puţin, însă voi participa cu plăcere la evenimentele româneşti. 

☺   Fac parte deja dintr-o iniţiativă culturală românească, dar doresc mai multă iniţiativă în acest sens şi  

sunt conştient(ă) că fără unitate vom rămâne un grup şi nu o comunitate adevărată. 

 

Ce ar însemna pentru dumneavoastră “Casa Românilor din Elveţia”? 

☺ Existenţa unei comunităţi româneşti organizate va întări legăturile dintre noi. 

☺ Comunitatea română, recunoscută oficial, este necesară pentru a promova imaginea reală a 
României în Elveţia. 

☺ Avem nevoie de o comunitate românească unită care să susţină şi să reprezinte atitudinea şi 
drepturile românilor în Elveţia, în relaţiile cu mass-media, guvern, ambasade, etc. 

☺ O comunitate a românilor va deveni un sprijin consistent pentru românul din Elveţia, o sursă de 
informare permanentă, consistentă şi accesibilă tuturor. 

☺ “Casa Românilor din Elveţia” îmi va oferi: lobby, parteneri, idei, contacte artistice sau de afaceri. 

☺ Prietenii, cunoştinţe, siguranţă, sprijin reciproc, poate chiar răspunsul câtorva din întrebările ce mă
 frământă de când am părăsit ţara. 
 
Aici puteţi adăuga şi alte definiţii pentru “Casa Românilor din Elveţia”: 
 

 

La ce activităţi organizate de “Casa Românilor din Elveţia” doriţi să participaţi? 
 organizare  petreceri   grădiniţă / şcoală de limbă română pentru copii  

 excursii  dezbateri, polemici  afaceri, parteneriat, colaborări 

 proiecte umanitare        bibliotecă românească  participare comună la evenimente româneşti/CH 

 sport, aer liber    întruniri săptămânale  restaurant românesc (sărbătoarea clătitelor) 

 club românesc    activităţi religioase  activităţi culturale şi artistice 

 
Adăugaţi propunerile dvs (ex. baby-sitting / grădiniţă românească, contactarea artiştilor români):  
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Ce puteţi face dumneavoastră pentru înfiinţarea şi susţinerea “Casei Românilor din Elveţia”:  

☺ Sunt dispus(ă)  să mă implic în procesul de organizare a “Casei Românilor din Elveţia”. 

☺ Pot contribui la organizarea evenimentelor (umanitare, artistice, culturale, comerciale etc.). 

☺ Doresc să mă implic în organizarea unui club românesc (ca parte a “Casei Românilor din Elveţia”) în  

regiunea în care locuiesc. 

☺ Am idei pentru proiecte, activităţi ce privesc românii, partenerii elveţieni şi doresc un sprijin concret. 

☺ Sunt dispus(ă) să fac o donaţie pentru sprijinirea înfiinţării comunităţii româneşti din Elveţia. 

☺ Doresc să particip la acţiuni de orice natură, directe şi eficiente, în sprijinul românilor din ţară, iniţiate  

de “Casa Românilor din Elveţia” sau de alte persoane. 

☺ Sunt dispus(ă)  să plătesc o cotizaţie anuală de participare (suma nu este încă stabilită, se va face  

cu totală transparenţă, împreună cu dumneavoastră, în funcţie de necesităţile organizaţiei). 

Pot înlesni sau sprijini în următorul domeniu: (ex. web design, juridic, logistic, traduceri, birocraţie, etc): 
 

 

CHef ROmânesc 
 
Un obiectiv important al “Casei Românilor din Elveţia” va fi bineînţeles şi “CHeful ROmânesc”.  
Pentru a ne asigura de voia bună a tuturor, dorim să cunoaştem propunerile dumneavoastră.  

La ce interval de timp aţi participa la “CHeful ROmânesc” ? 
 anual  la 6 luni  de sărbători  lunar 

 

Ce doriţi să găsiţi la un “CHef ROmânesc” ? 
 muzică populară 

    românească 
 concurs “Tip-Top     

    Junior” 
 muzică uşoară românească (new wave) 

 hora, periniţa etc.  Karaoke  specialităţi culinare româneşti 

 concurs de bancuri  „La clătite înainte!“  ţuică/palincă şi vin românesc 

Adăugaţi propunerile dumneavoastră în legătură cu “CHeful ROmânesc”: 
 

 

Cu ce puteţi sprijini dumneavoastră la organizarea petrecerii ? 
 iau parte cu plăcere la 

    concursul de bancuri 
 gătesc excelent 

    specialităţi româneşti  
 voi cânta (folclor românesc, muzică uşoară, etc.) 

 cânt la un instrument  cunosc şi pot invita o  
     vedetă 

 mă ocup de închiriatul unei săli / cabane etc. 

 sonorizare  amenajarea sălii  logistică (invitaţii, băutură, etc) 

Adăugaţi propunerile în legătură cu participarea dumneavoastră la “CHeful ROmânesc”: 
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Portalul “Casa Românilor din Elveţia” 
 
O legătură foarte importantă va fi portalul diasporei româneşti. 

Ce doriţi să găsiţi la www.casa-românilor.ch ? 
 traducere în germană, 

    franceză, engleză 
 informaţii de interes 

    cotidian  
 iniţiative româneşti 

 forum    biserici româneşti în  
    Elveţia 

 evenimentele româneşti în Elveţia (culturale,  
    artistice, întâlniri în grup) 

 studentul român în  
    Elveţia 

 informaţii despre 
restaurante româneşti 

 consultaţii juridice, informaţii despre acte, drept  
    de muncă, cetăţenie, afaceri, studii, emigraţie 

 adrese şi numere de  
    telefon utile 

 abc-ul noului venit  bază de date publică cu doctorii, dentiştii,  
    avocaţii, oamenii de afaceri români, etc 

 pagini personale  mica publicitate  articole despre realitatea elveţiană şi românească 

 
Adăugaţi propunerile dumneavoastră în legătură cu portalul nostru: 
 

 
 

Observaţii, sugestii, completări de ordin general: 
 

 
 

Vă rugăm să treceţi datele dumneavoastră în câmpurile de mai jos. Completarea lor nu este 
obligatorie. Informaţiile conţinute in acest formular nu vor fi făcute publice, vândute sau înstrăinate 
sub nici o formă, scopul lor fiind pur informativ si de stabilire a unui mod de contact cu dvs.  

Nume  Telefon / Fax  
Localitatea  PLZ / Canton  
E-mail  Sex / Vârsta  
Data  Semnătura  
Profesia  Ani în Elveţia  
 
Câte persoane de origine română (incluzând copiii) sunt în familia dvs? 
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