un proiect Romanian Business Leaders

DESPRE RE>PATRIOT
Re>patriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat,
inițiat de peste 30 de lideri din business-ul românesc,
antreprenori și executivi de top în 2015, își propune să
susțină românii care doresc să revină în țară, cu
informații și consiliere pentru acces rapid la
oportunitățile din România.
Pentru că în egală măsură, România are nevoie de
expertiza și experiența lor.
Re>patriot vrea să aducă antreprenori, investitori, lideri,
înapoi în țară, pentru a reconstrui România prin
încredere, determinare, investiții, transparență și spirit
antreprenorial.

Prin informații, consiliere, mentorat și traininguri,
proiectul se adresează de asemenea românilor care
doresc să se întoarcă în țară la un loc de muncă, aducând
cu ei expertiza, cunoștințele și cele mai bune practici de
afaceri dobândite și dezvoltate în țara adoptivă.

Valorile Re>patriot

Educație
Cu o echipă de voluntari dedicați și sprijinul a
peste 30 de antreprenori de succes, Re>patriot s-a
format încă de la început ca punct de educare și
mentorat. Prin intermediul grupurilor de lucru,
conferințelor, seminariilor, publicațiilor, Re>patriot
își dorește să aducă cât mai mult know-how în
domeniul managementului, antreprenoriatului,
leadershipului către toți cei interesați de
antreprenoriat și dezvoltare profesională.

Antreprenoriat, leadership și inovație
Alături de dorința de a aduce cât mai mulți români
valoroși înapoi acasă, Re>patriot dorește să
sublinieze
importanța
antreprenoriatului,
a
întreprinderilor mici și a inovației pentru o
dezvoltare durabilă și încurajează românii de peste
hotare să creeze propriile lor afaceri în România.

Valorile Re>patriot

Inspirație
Prin dezvoltarea de parteneriate, promovarea
proiectelor de succes și a bunelor practici,
Re>patriot susține inițiativa privată, creativitatea și
educația non-formală atât pentru românii din
diaspora, cât și pentru cei din România. Suntem
convinși că dacă românii plecați din țară s-ar
întoarce acasă cu tot ceea ce au deprins și învățat în
țările lor adoptive, ei ar juca un rol fundamental în
schimbarea țării noastre.

Încredere
Ne concentrăm eforturile pentru a reclădi
încrederea între diaspora și România prin
respectarea drepturilor cetățenilor români de
pretutindeni și informarea lor corectă. Construim
împreună o viziune comună pentru România, prin
comunicare și cunoaștere.

Inițiat pe 12 februarie 2015, în cadrul Romanian Business Leaders
Summit, proiectul Re>patriot se poate mândri până acum cu dezvoltarea

POVESTE
DE SUCCES

unei platforme prin care românii din diaspora pot accesa informații,
consultanță și oportunități din țară, organizarea a 7 conferințe de succes
pentru românii din Europa și 2 conferințe în țară, organizarea unei Gale

Repatriot, lansarea unui apel oficial către autoritățile locale și a
conceptului Zilele Diasporei adoptat deja de mai mulți primari vizionari
din România.
Și cel mai important, Re>patriot și-a îndeplinit cel mai important
obiectiv pe care și l-a propus: determinarea statului să accepte că
Diaspora este o Prioritate Națională.

PRIMELE 9 CONFERINȚE RE>PATRIOT
Torino și Milano

Madrid și Valencia

München

22-23 mai 2015 s-au
desfășurat primele
conferințe Re>patriot, în
Torino și Milano, unde au
participat peste 250 de
români din Italia.

În octombrie 2015 românii
din Spania au identificat
împreună cu speakerii
Re>patriot idei și
oportunități de afaceri.

Povești de succes și
modalități concrete de
dezvoltare a unui business
au fost prezentate pentru
românii din Germania în
februarie 2016.

Sep.
2015

Ian.
2016

Feb.
2015

Mai
2015

Oct.
2015

Lansare

Londra și Dublin

Re>patriot - lansat în
februarie 2015, prin
participarea voluntară a
peste 30 de antreprenori
români.

După succesul din Italia au
urmat în septembrie
celelalte conferințe
Re>patriot, primele dintre
acestea la Londra și
Dublin.

Feb.
2016

București, Focșani, Alba Iulia
Prin conferințe,
evenimente, seminarii,
Re>patriot își dorește să
atragă atenția opiniei
publice din România către
Diaspora

GALA RE>PATRIOT
Pe 17 martie, în cadrul evenimentului Gala Re>patriot, au fost scoase la licitație
obiecte semnate de personalități din lumea sportului (Simona Halep, Mircea
Lucescu) și experiențe cu Horia Tecău, Felix Pătrășcanu, Dragoș Anastasiu,
Mihai Marcu, Gabi Szabo și alte personalități care excelează în domeniul lor de
activitate.
Toate fondurile strânse ajută Re>patriot să devină o platformă complexă cu
informații complete care să-i sprijine și să-i inspire pe cei care caută oportunități
de investiții în România.
"Îi felicit pe cei care s-au
întors acasă, nu e o decizie
ușoară. Majoritatea celor
care au plecat și excelează în
străinătate și-au pus bazele
aici acasă, ceea ce suntem
noi azi, suntem datorită
acestei țări”, Gabriela Szabo.

DIASPORA – PRIORITATE NAȚIONALĂ

Re>patriot și-a îndeplinit cel mai important obiectiv pe care și l-a propus la lansare:
determinarea statului să accepte că Diaspora este o Prioritate Națională.
„Ne aflăm astăzi aici pentru
a pune o piatră de temelie la
crearea unui nou cadru în
care atenţia faţă de diaspora
să devină o prioritate naţională ”
Preşedintele Klaus Iohannis

În 23 februarie, anul curent, președintele Klaus Iohannis și primul ministru
Dacian Cioloș au declarat Diaspora prioritate națională în contextul
conferinței „Diaspora românească – Vector de dezvoltare”.

APEL CĂTRE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
„După ce anul trecut am mers prin Europa și ne-am
întâlnit cu peste 1.500 de români plecați, anul acesta
ne-am concentrat să atragem atenția autorităților
locale și centrale asupra rolului pe care îl poate juca
Diaspora în dezvoltarea comunităților.”
Dragoș Anastasiu,
Președintele Eurolines

Pe 7 iunie Re>patriot a lansat un apel către primarii aleși pentru a se implica în crearea de oportunități pentru
diaspora. Re>Patriot deschide astfel primul canal de comunicare între autoritățile locale și românii care vor să
se întoarcă în țară. Platforma va oferi acces rapid la oportunitățile din România și îi va pune pe aceștia în contact
cu autoritățile locale. Doi primari aleși care vin din mediul de afaceri și care au avut Diaspora în programul cu
care au candidat s-au alăturat inițiativei noastre încă de la conferința de presă.

PROGRAMUL „ANTREPRENORI ROMÂNI DE PRETUTINDENI”

Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Repatriot–Romanian
Business Leaders și Fundația Națională a Tinerilor Manageri a
lansat programul “Antreprenori români de pretutindeni”.
În temeiul programului sunt oferite 300 de burse gratuite de studiu
românilor din străinătate interesați de deschiderea unei afaceri.
Programul „Antreprenori români de pretutindeni” își propune
stimularea spiritului întreprinzător și încurajarea inițiativelor de
afaceri, care pot crea mai multă bunăstare pentru români, oriunde
aceștia s-ar afla. Acest program este dedicat românilor din
străinătate, iar cursurile se vor putea studia în perioada
1 iulie – 15 noiembrie 2016.

PROGRAMUL „ANTREPRENORI ROMÂNI DE PRETUTINDENI”

“Ne-am alăturat inițiativei „Antreprenori de pretutindeni” pentru că valoarea creată de
activitatea antreprenorială a românilor din diaspora se va reflecta pozitiv asupra
economiei și business-ului din România, indiferent dacă românii din diaspora aleg să fie
antreprenori în țara adoptivă sau în România.”
Ramona Ioana Chirilă,
Director Executiv Re>Patriot

“Într-o economie modernă, avem nevoie de tineri creativi care să țină pasul cu tehnologia, motivați și energici. (…)
Tinerii români se întorc acasă cu idei însă trebuie să-i ajutăm să se adapteze la piața românească, să se reintegreze, să
intre în legătură unii cu alții și să-și dezvolte propriile inițiative. Acesta este scopul burselor de studiu online pentru
antreprenori români de pretutindeni pe care le lansăm astăzi împreună cu partenerii noștrii.”
Dan Stoenescu,
Ministru Delegat pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni

Scopul Re>patriot este o Românie mai bună pentru business-ul

CONTINUĂM
ÎMPREUNĂ

responsabil, în care toți românii să aibă șansa de a clădi afaceri și cariere
de succes și de a avea o viață bună împreună cu familiile lor.
Re>patriot își continuă acțiunile pentru a stimula legăturile economice,
sociale și culturale între România și Diaspora, pentru a clădi împreună
un context comun pentru o dezvoltare bazată pe educație, integritate și
dialog.

ZILELE
DIASPOREI

BUSINESS SUMMIT –
ÎMPREUNĂ PENTRU
ROMÂNIA

REPATRIOT
MEDICAL

REPATRIOT
JOBS
MARKETPLACE

ZILELE DIASPOREI ÎN FIECARE COMUNITATE

Re>patriot declară ziua de 15 august (sărbătoarea Sfânta Maria) Ziua Re>patriot!
Totodată, dorim ca săptămâna din jurul acestei zile să fie recunoscută în toată țara
ca Săptămâna Diasporei!

Proiectul se adresează autorităților locale din România care sunt încurajate să perceapă
Diaspora Română ca pe un capital de cunoștințe și resurse umane pe care îl au
la îndemână și care, odată activat, poate contribui decisiv la dezvoltarea comunităților
locale din România.
Ne dorim ca începând cu anul 2016 autoritățile locale din România să organizeze
evenimente ai căror actori principali să fie cetățenii orașelor din România care din
diverse motive au decis să plece în alte țări și care, în acest fel, sunt invitați să se
reconecteze cu comunitatea locală din care provin.
5 primării s-au alăturat deja inițiativei.

BUSINESS SUMMIT - ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA

Credem cu tărie că România are nevoie de
expertiza, cultura civică și experiența Diasporei
române, și că, împreună putem construi nucleul
care pune bazele leadership-ului de țară.

Echipa Proiectului Re>patriot, Președinția României și Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul
Politicilor pentru Românii de Pretutindeni organizează în toamnă evenimentul dedicat unirii românilor din
România cu românii din Diaspora prin intermediul afacerilor.
Top 100 antreprenori din Diaspora vor întâlni top 100 antreprenori din România, reprezentanți de vârf ai autorităților
centrale române și invitați de excepție din țări care deja au găsit soluții pentru reunirea diasporei cu țara.

BUSINESS SUMMIT - ÎMPREUNĂ PENTRU ROMÂNIA
Programul Business Summit - Împreună pentru România va fi unul deosebit, îmbinând dialogul, networking-ul
și creativitatea cu întâlniri informale organizate pe domenii de interes. Astfel, se vor putea crea parteneriate
strategice care vor întări ideea că România este o țară în care merită să investești.
Ne dorim să cunoaștem mai bine românii de valoare din diaspora, consolidând astfel relațiile noastre și
ale mediului de afaceri românesc cu ei.

Diaspora are potențialul de a deveni ancora de
stabilitate, securitate și baza pentru accelerarea
dezvoltării economice, putând astfel să se creeze
o Românie puternică și unită.

RE>PATRIOT JOBS MARKETPLACE
Punct de contact între profesioniștii români din afara țării
și companiile din România, Repatriot Jobs Marketplace
își dorește să devină cea mai importantă platformă prin
care românii din diaspora pot primi direct oferte
competitive de lucru, iar companiile își pot găsi angajații
potriviți pentru proiectele lor.
Creăm împreună o rețea de mentorat, training, networking
între angajații din România și românii din străinătate
pentru susținerea și stimularea creșterii economice pe
termen lung.

Pentru că ne dorim să scriem împreună povești de succes
pentru românii care aleg să revină, să se dezvolte
profesional și să își găsească locul de muncă visat, aici,
acasă, în România.

RE>PATRIOT JOBS MARKETPLACE

„Membrii diasporei au un avantaj competitiv foarte mare prin capacitatea lor de a se
conecta la o gamă largă de potențiali parteneri și susținători, atât din România cât și din
țara de adopție. Aceste conexiuni pot crea oportunități pentru investiții, comerț,
parteneriate strategice, transfer de cunoștințe, avantaje competitive pe care românii din
diaspora pot să învețe să le folosească.”
Gabriel Istoc
General Manager, B-Team Consult and Services SRL

“Eu vreau ca oamenii care au plecat din România să vină cu spiritul lor civic acasă.
Acești oameni au trăit în sisteme din care au avut ce învăța, ei sunt o bogăție a acestei țări.”
Felix Pătrășcanu,
CEO FAN Courier

RE>PATRIOT MEDICAL
De la integrarea în Uniunea Europeană, în 2007, aproximativ
25.000 de doctori şi 15.000 de asistente au plecat din România în
ţări ca Germania, Franţa, Spania şi Italia, potrivit Ministerului
Sănătăţii.
E timpul să ne aducem medicii înapoi în țară!

Re>patriot Medical își propune să ajute la:
•
•
•

Crearea unui mediu propice pentru revenirea în țară a diasporei
medicale
Păstrarea medicilor talentați în țară
Încurajarea studenților care termină facultatea de medicină să
profeseze în România

Prin povești de succes, evenimente organizate special pentru
medicii români plecați din țară, caravana medicală, susținerea
studenților, ne dorim să promovăm și să evidențiem nevoia pe
care o avem de a ne aduce și de a ne păstra medicii acasă.

ECHIPA RE>PATRIOT
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CREZUL NOSTRU

„M-am întors în România pentru a face lucruri mari pentru oameni. Cred cu tărie că dacă românii
din străinătate s-ar întoarce acasă cu tot ceea ce au învățat, ei ar deveni agenții de schimbare de
care România are atât de mare nevoie. O abordare de jos în sus asigură succesul acestei schimbări.”
Ramona Ioana Chirilă,
Director Executiv Re>Patriot

„Românii din toată lumea să știe că sunt bineveniți acasă! Mediul de afaceri, Președinția, Guvernul
și Administrația Publică Locală consideră legătura cu Diaspora o prioritate. Cei mai importanți
investitori care pot fructifica oportunitățile din țară sunt românii de pretutindeni. Internetul
și noile tehnologii de comunicații ne ajută să fim mai aproape de cei plecați, misiunea noastră este
să le folosim pentru întărirea României”
Marius Bostan,
Iniţiatorul proiectului Re>Patriot

HAI SĂ ADUCEM ACASĂ ROMÂNII VALOROȘI!

Web-site:
www.repatriot.ro
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/repatriot/
Adresă e-mail:

office@repatriot.ro
ramona@repatriot.ro

Telefon: +40 21 794 14 98

