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IUNIE - ROTARY FELLOWSHIPS
Prietenia presupune
sinceritate, integritate,
onoare, respect, binele celuilalt, încredere, și se
bazează pe fapte.
Doar formând prietenii durabile, conexiuni
autentice, sincere veți reuși să creați ÎMPREUNĂ,
asemeni unui întreg, schimbarea pe care vreți să o
vedeți în lume.
Dragi prieteni in Rotary,
Vreau să vă mulţumesc vouă, dragi prieteni, care m-aţi primit cu braţele deschise în cluburile
voastre și mi-aţi ascultat și înţeles viziunea. Vouă, celor care aţi înţeles că doar ÎMPREUNĂ
facem diferenţa cu adevărat, că suntem CONECTATI într-o mare naţiune a binelui și astfel aţi
ales să îmi susţineţi proiectele în comunităţile voastre și în Rotary.
Marele proiect rămâne motivul pentru care suntem în ROTARY și dezvoltarea lui în mintea și
viaţa noastră. Pentru mine, motivul pentru care sunt în Rotary de aproape 20 de ani este
PRIETENIA, părtășia cu cei care au aceleași valori ca și mine, care sunt motivați să facă
diferența prin fapte, nu vorbe.
Fără să îmi dau seama, Rotary mi-a oferit, în timp, o a doua familie: prieteni noi pe care
mă pot baza, cu care realizez lucruri extraordinare, alături de care transformăm vieţi
și facem cu adevărat diferenţa în comunitate, în districtul din care facem parte, iar mai nou, și
la nivel internaţional. Lucrurile pe care le-am realizat împreună nu doar că transformă vieţi,
dar au un impact imens, pe care încă nici nu putem să îl intuim. Faptul că salvăm vieţi, plantăm
copaci, educăm generaţii noi în spiritul păcii și înţelegerii, cooperării și dezvoltării economice,
nu poate fi măsurat în cifre. Cel puţin, nu acum.
De aceea, vreau să vă mulţumesc tuturor celor care aţi plantat, aţi salvat vieţi, aţi educat, aţi
organizat evenimente pentru a strânge fonduri pentru cei care nu au o altă șansă, tuturor celor
care ne-aţi oferit timpul vostru, cea mai preţioasă resursă a voastră, pentru a face bine
altora. Vă doresc să vi se întoarcă înmiit tot binele făcut! Acum, la finalul mandatului
meu, având în faţă rezultatele, vreau să vă mulţumesc pentru tot! Avem rezultate și am reușit,
ÎMPREUNĂ, să facem cu adevărat diferenţa! Singur (singuri) nu aș (am) fi reușit niciodată.
Acum, după toate rezultatele obţinute în urma proiectelor noastre, vă invit să ne destindem.
Să ne odihnim și să ne refacem forţele. Să facem ceea ce ne bucură sufletele, să ne acordăm
mai mult timp nouă, să ne urmăm pasiunile și hobby-urile cu aceeași determinare. Să fim în
această lună concentraţi pe serviciu pentru sine, să ne înconjurăm mai mult de oameni care
sunt pasionaţi de aceleași lucruri ca și noi. Să simţim că trăim această viață plini de
bucurie, făcând ceea ce ne încântă. În Rotary avem grupuri de interese comune, în care
membrii Rotary și familiile lor, participanţi la programe și absolvenţi care se reunesc la nivel
mondial în jurul unui interes comun, vocaţie sau activităţi recreative, cu scopul principal de a
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se conecta și de a dezvolta prietenii. Fellowship-urile Rotary sunt grupuri internaţionale care
împărtășesc o pasiune comună. Participarea la activităţile unui astfel de grup este o modalitate
foarte frumoasă, dar și distractivă, de a vă face prieteni din întreaga lume, de a explora
un hobby sau o profesie și de a vă îmbunătăți experiența Rotary. Așadar, în luna
iunie sărbătorim Rotary Fellowship și vom învăţa împreună despre diferitele tipuri de
Fellowship disponibile în cadrul Rotary!
Fundal istoric:
Grupurile de interese comune Rotary au început în mod informal în 1928, când membrii
Rotary cu un interes comun pentru limba Esperanto s-au reunit într-un grup. În 1947, un grup
de pasionaţi de nautism au început să arboreze steagul Rotary, numindu-se Fellowship
International Yachting of Rotarians; această părtășie se laudă acum cu cea mai lungă existenţă
continuă. Domeniul de aplicare al grupurilor de interese comune Rotary s-a schimbat foarte
mult de-a lungul anilor, dar astăzi scopul lor este să unească familia Rotary în
prietenie și să ofere locaţii pentru a se bucura de activităţile lor recreative sau profesionale
preferate.
Fellowships, azi
În perioada 2018-2019, 73 de grupuri de interese comune au raportat un număr de 61.241 de
persoane în peste 150 de ţări din întreaga lume. Mărimea medie a unui astfel de grup este de
838 de membri. Peste 80 de grupuri de interes Rotary sunt acum înregistrate oficial la Rotary
International: de la yoga (65 membri), yachting (3608), editori(18400), golf (1070), filosofie
europeană (232), jazz (176), grupuri pentru medici (405), avocaţi (205), manageri, LGBT
(212), amatori de motociclism (2636), vin (4500), cărţi rare (630) sau surf (642), sunt sigur
că îţi vei găsi prieteni noi de pe tot globul, care împărtășesc aceeași pasiune sau interes ca și
tine. A face parte dintr-un astfel de grup este o modalitate distractivă de a-ţi face prieteni din
întreaga lume, de a explora un hobby sau o profesie și de a-ţi îmbunătăţi experienţa Rotary.
Te pasionează un anumit subiect? Accesează site-ul web al grupului pentru a afla mai
multe: https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
Cum să promovezi un grup de interese?
•
•
•
•

promovează evenimente și activităţi organizate de grupul de interese pe site-ul clubului
sau districtului
invită membri locali din acel grup să vorbească într-o ședinţă de club sau într-o
conferinţă districtuală despre activităţile lor și activitatea de serviciu aferentă
organizează videoconferinţe pe social media cu membri din toată lumea și invită-i să
vorbească despre pasiunea lor
caută membri care se remarcă în profesiile lor sau sunt pasionaţi de un hobby și
încurajează-i să se înscrie în grupuri de interese sau să dezvolte altele noi.

Aș vrea să închei cu ideea principală a acestei scrisori, valoarea care îmi ghidează activitatea
rotariană de 20 de ani încoace. PRIETENIA. O învăţăm în copilărie și, dacă suntem înţelepţi,
o dezvoltăm și o rafinăm până la adânci bătrâneţi. Rotary este o școală în care învăţăm toată
viaţa și în care lecţia principală este PRIETENIA. În fiecare zi dăm extemporal
neanunțat, iar în situaţii mai complicate, teză neanunţată. Suntem o rețea de
prieteni, pentru că a fi membru Rotary nu înseamnă altceva decât a avea aceleași
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valori. Prietenia presupune sinceritate, integritate, onoare, respect, binele
celuilalt, încredere, și se bazează pe fapte.
Ne confruntăm cu provocări mari nu doar în comunităţile noastre, ci pe tot globul. Acțiunile
noastre de azi ne determină viitorul. Noi construim viitorul cu fiecare acțiune dea noastră. Totul începe cu tine și cu fiecare alegere personală pe care o faci în
primul rând pentru tine. Schimbarea începe din interior. Decizia de a trăi în
integritate, de a face ceea ce este corect și bine pentru toată lumea, de a gândi și
acționa pe termen lung este responsabilitatea fiecăruia. Atunci când vom
înțelege că 1,2 milioane de membri, care gândesc și acționează în aceeași direcție,
mută munții împreună, vom înțelege că doar prin cooperare suntem capabili de
lucruri mai mari decât ne-am fi închipuit vreodată. Abia atunci vom fi de neoprit.
De aceea, la final de mandat, vă doresc să dezvoltaţi prietenia și solidaritatea. Să dezvoltaţi
prietenii noi în cluburile voastre, în district și mai ales pe plan internaţional. Să fiţi solidari cu
cei ale căror districte se confruntă cu nenorociri. Să vă deschideţi mintea și inima și să vă
conectați autentic unii cu alții. Să realizaţi că suntem parte a unui întreg, acţionăm
precum o roată care pune lucrurile în mișcare, care face schimbări majore cu un impact imens,
ceva mult mai mare decât noi, o forță comună a binelui, o națiune unită a oamenilor
de acțiune care nu se luptă pentru putere, ci care au înțeles că doar prin
cooperare și prietenie creează schimbarea mult dorită. Vă mulţumesc pentru tot
sprijinul acordat! Vă doresc să vă conectaţi cu adevărat, autentic, unii cu alţii, suflet la suflet,
idei cu idei, cu prietenii voștri și cu oameni de pe tot globul, care vă împărtășesc valorile și
proiectele.
Doar formând prietenii durabile, conexiuni autentice, sincere veți reuși să creați
ÎMPREUNĂ, asemeni unui întreg, schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume.

Rotary Connects The World!

Cu prietenie,
Marian Neagoe
District Governor 2241, Romania si Republica Moldova

Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac:
http://www.marianneagoe.com/
Facebook | Instagram | YouTube
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Dream Big, program de antreprenoriat pentru tineri, iniţiat de R.C. Bucureşti
Cişmigiu
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a initiat, recent, prin doi Aspiranţi, Bogdan
Ciubotaru şi Tudor Călugăru, un nou program dedicat tinerilor cu ambiţii
antreprenoriale.
Dream Big este o suită de şase webinarii pentru studenţi sau absolvenţi, care mai
ales în perioada aceasta, vor să acumuleze competenţe de business şi
antreprenoriale şi să îşi pornească propriile Startup-uri. Programul a folosit
tehnici de Design Thinking şi Presentation Skills pentru a duce ideile iniţiale în
soluţii de business validate, calibrate, cu potenţial în piaţă.

În etapa finală, s-a desfăşurat o sesiune de pitching, în faţa unui juriu format din
oameni de business, echipele primind feed-back şi recomandări în ceea ce
priveşte proiectele.
Proiectele au fost diverse şi extrem de interesante: Device pentru sala de fitness,
battery pack pentru maşini electrice, Curs de design Canva, Artă simbolică
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personalizată, Eco-fashion şi grădina de apartament.
Felicitări li se cuvin celor şase echipe de tineri, cu urări de cât mai mult succes în
dezvoltarea lor şi în realizarea business-urilor proprii, precum şi Frends şi
Centrului pentru Dezvoltare Bucureşti.
Juriul a fost format din patru antreprenori renumiţi: Diana Stanciulov (Magiun
din prune Topoloveni, Topoloveni şi Topoloveana), Liliana Hagicalil (ROMAR
Medical), Adrian Popescu (Lego Serious Play), Cristian Tomoiagă (Impex
Agrorep), colegii noştri de Club.
"rot@casă" - proiect despre tradiţie
Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu continuă seria de proiecte "Rot@casă", de
această dată, cu o tematică considerată a fi una dintre cele mai importante pentru
români, anume Tradiţia. Colega noastră Mihaela Ionescu, împreună cu Ionuţ
Fulea, distinsul membru de onoare al Clubului Rotary Alba Iulia, ne transpun în
lumea artistică a ţesutului pe goblen şi a muzicii populare româneşti.

"Muzica – o broderie pe pânza bucuriei. | Vasile Ghica"
Hobby-urile unui rotarian nu pot fi îngrădite de nimeni!

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
MAI 2020

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Membrii Clubului Rotary Bucureşti Cişmigiu iniţiază primul concept de
prezentare a activităţilor recreative personale, sub umbrela "Rot@casă". Colega
noastră Diana Stanciulov (Magiun din prune Topoloveni, Topoloveni şi
Topoloveana) ne-a pregătit cea mai bună pâine făcută la cuptor cu lemne. Un
triumf!
Cultura pentru acasă, cu R.C. Bucureşti Cişmigiu
În momente de solitudine, avem nevoie să putem evada în mirajul pădurilor şi al
naturii, chiar dacă aceasta este uneori virtuală. În cadrul noului nostru proiect
online "Cultura pentru acasă", colegul nostru Paul Niculescu-Mizil completează
seria cu un colaj artistic de fotografie cu citate celebre, împreună cu o compoziţie
muzicală proprie, intitulată "Moving with Nature".

Dorim să readucem în mintea voastră imagini unice ale naturii, cu speranţa de a
putea ajunge în mijlocul ei cât mai repede, cu o nouă percepţie şi preţuire.
"Natură. Imaginaţie. Sunet."
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Rotary Bucureşti Cişmigiu - Interviuri cu salvatorii COVID
Starea de urgenţă se apropie de final, însă nu putem spune acelaşi lucru despre
activitatea medicilor şi asistenţilor din prima linie, care depun un efort enorm
pentru a asigura sănătatea pacienţilor. Mulţi dintre ei nu mai fac diferenţa dintre
noapte şi zi, iar conceptul de viaţă personală a devenit străin.

Pentru a afla care este atmosfera generală în spitale, precum şi condiţiile de lucru,
membrii Clubului Rotary Bucureşti Cişmigiu au stat de vorbă cu câţiva dintre
medicii şi asistenţii din prima linie, care, pe parcursul interviului, au decis să
rămână anonimi.
Interviurile relevă aspecte mai puţin cunoscute despre cum este să fii în prima
linie a frontului, despre provocările, temerile şi greutăţile cu care se confruntă
medicii în această perioadă dificilă.
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Rotarienii, "La Taica Lazăr"
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu se alătură proiectului "La Taica Lazăr - Magazin
de Caritate", contribuind astfel la strângerea de donaţii care vor ajuta grupuri
vulnerabile în perioada imediat următoare.

"La Taica Lazăr - Magazin de Caritate" este un proiect de responsabilitate socială,
implicare comunitară şi strângere de fonduri, implementat de Asociaţia de
Medicină pentru Sănătate Publică şi din anul 2017 îţi oferă ocazia să faci o faptă
bună, fie prin donarea obiectelor care nu-ţi mai folosesc, fie prin achiziţia celor
donate de alţi oameni cu suflet mare, ca al tău.
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RC DEVA CASTRUM

Rotarienii, scut pentru Spitalul de Urgenţă Deva
Instaurarea stării de urgenţă pandemică SARS-CoV-2 a determinat membrii
Clubului Rotary Deva Castrum la o mobilizare urgentă de resurse, pentru a veni
în sprijinul cadrelor medicale care tratează bolnavii COVID.
Au fost sprijinite secţiile ATI, pediatrie, pneumologie, cardiologie, radiologie,
ortopedie precum şi Serviciul de Ambulanţă Hunedoara.

Gesturile de solidaritate au condus la obţinerea a două sisteme CoughAssistant,
un sistem de supraveghere video pacienţi, două porţi de decontaminare cu
dezinfectanţii aferenţi, 23 tensiometre, pulsoximetre, termometre digitale, 200 de
măşti de protecţie Ffp2 şi Ffp3, 150 de combinezoane protective, 100 de viziere
şi 40 de bidoane dezinfectant pentru suprafeţe, toate însumând 125.000 de lei.
Se pot face mai departe donaţii la ASOCIAŢIA ROTARY CLUB CASTRUM
DEVA, CUI 3479, IBAN RO87 RZBR 0000 0600 1790 2602 cu descriere SCUT
PENTRU SPITAL DEVA.
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RC FĂLTICENI
Rotarienii din Fălticeni le oferă o masă caldă nevoiaşilor
Membrii Clubului Rotary Fălticeni au făcut o nouă donație în scop umanitar şi,
recent, au dăruit 100 de meniuri pentru persoanele nevoiașe.
Meniurile au fost pregătite de Pensiunea Iristar și Restaurantul Vice.
Pachetele alimentare au ajuns la beneficiarii din municipiu, printre aceștia
numărîndu-se și bătrânii singuri, cu pensii modeste.

Rotary Club Fălticeni a dăruit 100 de pachete. O masă caldă, semenilor mai
puțin norocoși! – a menţionat presa locală.
Acţiunile de binefacere ale rotarienilor din Fălticeni continuă, astfel că din
fondurile Clubului Rotary vor fi asigurate câte 10 mese calde în fiecare zi, pentru
tot atâtea familii nevoiaşe din municipiu.
Fondul iniţial alocat acestei campanii a fost de 5.500 lei. Alături de Restaurant
Vice şi Pensiunea Iristar, demersul caritabil este susţinut de Rogelya şi Pepsi.
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R.C. Fălticeni ajută copiii merituoşi
Rotarienii din Fălticeni derulează un proiect pentru ajutorarea elevilor merituoşi,
din suburbii şi localităţile apropiate municipiului, cu tablete cu internet plătit
pentru 12/24 de luni.
Au fost încheiate contractele, iar tabletele au ajuns, recent, la beneficiari. În acest
fel, am dorit să nu ne suprapunem autorităţilor, care au desfăşurat deja un astfel
de program.
Fapte bune, pe agenda C.R. Fălticeni
Faptele bune sunt pe agenda zilnică a Clubului Rotary din Fălticeni, care a bifat,
recent, o nouă campanie de suflet, care i-a vizat pe elevii din comuna Boroaia.

Membrii clubului au dăruit cadourile pregătite pentru cei 500 de şcolari şi
preşcolari care învaţă la Şcoala Gimnazială "Vasile Tomegea" şi la structurile
arondate acesteia. Sute de tablete de ciocolată au ajuns la destinaţie cu ajutorul
unităţii de învăţământ.
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Rotary Club Fălticeni a adus o mică bucurie în sufletul copiilor, întrucât copilăria
este cadoul pe care ni-l dă viaţa.
Cei 26 de membri înscrişi în acest club rotarian sunt medici, profesori,
economişti, antreprenori, avocaţi, ingineri şi cu toţii sunt conduşi de dorinţa de a
face bine comunităţii şi de a derula proiecte în beneficiul acesteia.
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RC GHERLA
"Te tuşesc de nu te vezi!" - o apariţie editorială, marca Rotary Club Gherla
Perioada de izolare sanitară generată de prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 a
fost un motiv de inspiraţie, de socializare virtuală, dovadă că există resurse şi
dincolo de suferinţă.
Cornel Udrea, membru de onoare al Rotary Club Gherla, a adunat între coperţile
unui volum texte umoristice inspirate de coronavirus.

Nu suntem la prima ispravă de acest gen. Prezentul volum este primul care va
intra pe piaţa literară, având ca subiect coronavirusul.
Sumele realizate prin valorificarea cărţii vor fi sursă de finanţare pentru proiecte
END COVID NOW.
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RC ORADEA
Rotary Club Oradea continuă proiectul "Toalete ca la carte"
Grădiniţa şi şcoala primară din localitatea bihoreană Căbeşti (comuna Bratca) au,
de curând, un grup sanitar igienic, conform cu normele în vigoare, graţie
programului "Toalete ca la carte", derulat de Rotary Club Oradea.
Micuţii nu vor mai fi obligaţi să iasă în curte pentru aceste nevoi primare.
Proiectul a început în primăvara anului 2018, când clubul a identificat nevoia
realizării acestei dotări, în urma unei vizite pe teren.
Proiectul a fost promovat în cadrul evenimentului de strângere de fonduri
"Swimathon", organizat de Fundaţia Comunitară Oradea. Datorită ambasadorilor
lui, precum şi generozităţii comunităţii orădene, s-a reuşit strângerea a peste
jumătate din suma necesară realizării containerului sanitar, în cadrul
evenimentului organizat. Cealaltă parte din sumă a fost adunată în cadrul
principalului eveniment de strângere de fonduri al clubului Rotary 1113, "Cupa
de Golf", şi prin donaţii individuale.
După strângerea fondurilor a fost identificat constructorul containerului, în
limitele bugetului existent. Apoi, rotarienii orădeni au apelat la alţi parteneri
generoşi care au sponsorizat proiectul cu obiectele sanitare necesare.
În final, a fost pregătită platforma şi a fost montat containerul conectat la reţele.
Ajutor pentru cumpărarea unui aparat medical, din partea Rotary Club Oradea
Rotarienii de la R.C. Oradea au participat la proiectul colegilor de la Rotaract, "O
cană de fericire". Fondurile strânse au fost utilizate pentru achiziţionarea unui
aparat medical necesar copiilor de la Spitalul de Recuperare din Băile 1 Mai.
Rotary Club Oradea a organizat prima ediţie a Disnotecii Rotary 1113.
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Organizarea primei ediţii a Disnotecii Rotary 1113 a adus împreună prieteni din
toate cluburile Rotary din judeţ, precum şi o parte dintre susţinătorii proiectelor
noastre. A fost un eveniment dedicat cu precădere familiei Rotary, care a adus
multe zâmbete şi voie bună participanţilor, prin activităţi şi jocuri pentru copii,
concursuri de table, cărţi şi băuturi de sezon, ateliere creative, precum şi prin
meniuri pe alese şi companie bună.
Ca toate evenimentele Rotary, şi acesta a fost unul caritabil. Astfel, prin
generozitatea participanţilor, am reuşit să strângem fonduri pentru cadourile
destinate copiilor din Valea Crişului, unde va merge anul acesta Trenul lui Moş
Crăciun, un proiect anual al colegilor noştri de la Rotary Oradea.
Loc de joacă, pentru elevi speciali
Rotary Club Oradea 1113 a reuşit, alături de parteneri cu suflet mare, să finalizeze
locul de joacă de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea. Proiectul
a fost finanţat din fonduri adunate în urma licitaţiei caritabile de vinuri şi obiecte
de artă organizate de Asociaţia pentru Cultura şi Civilizaţia Vinului Millésime
din Oradea în colaborare cu Rotary Club Oradea 1113 şi grupul Ladies, Wine &
Design Oradea, la care au participat membri şi invitaţi ai celor trei organizaţii.
Acţiuni recente ale ale rotarienilor orădeni
R.C. Oradea a sprijinit campania "End Polio Now" cu 4.350 lei (1.000$),
contribuind astfel la cei 100.000$ care s-au adunat la nivel de district pentru
eradicarea acestei boli.
*
Rotarienii orădeni au susţinut derularea de ateliere de educaţie despre igiena
sanitară, învăţând copiii cum să se spele corect pe mâini, în cadrul proiectului
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“Mâini curate, copii sănătoşi”, precum şi realizarea unui videoclip privind cele
şase mişcări corecte pentru a avea mâini curate.
Rotary Club Oradea, în lupta anti-COVID
Rotary Club Oradea a participat, recent, alături de Rotary E Club Belgaum,
Rotary E-Club 9920 Francophone şi alte cluburi Rotary internaţionale, la un
global grant pentru achiziţia de materiale şi echipamente necesare luptei
împotriva COVID-19, în India.
*
Împreună cu celelalte cluburi Rotary şi Rotaract din judeţul Bihor, rotarienii
orădeni au contribuit, recent, la achiziţionarea primului aparat automat de testare
Real-Time PCR şi a kiturilor de teste aferente, necesare diagnosticării persoanelor
infectate cu noul coronavirus, din judeţul Bihor.
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Rotary Oradea, împotriva COVID
Rotarienii orădeni au iniţiat campania de strângere de fonduri "Împreună salvăm
vieţi", pentru achiziţia de echipamente medicale necesare tratării bolnavilor de
COVID - aparate de ventilaţie, absolut necesare pentru salvarea celor grav
bolnavi, sonde de intubaţie, măşti de oxigen, laringoscoape, monitoare funcţii
vitale, defibrilatoare etc -, dar şi echipamente de protecţie a personalului medical
- ochelari de protecţie, măşti speciale, costume de protecţie medicală, mănuşi
sterile, botoşei de protecţie încălţăminte etc.

Acestei campanii i s-au alăturat Rotary Club Oradea Insignis şi Rotaract Club
Oradea alături de care, şi datorită generozităţii comunităţii şi companiilor
bihorene, am reuşit să strângem 10.000 de euro, care vor fi folosiţi pentru
echipamentele necesare tratării pacienţilor COVID.
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Rotary Oradea, împotriva COVID, pentru Marghita
Alături de celelalte cluburi Rotary din judeţul Bihor, R.C. Oradea a participat cu
1.200$ la un global grant propus de Rotary Marghita. Proiectul, cu o valoare totală
de peste 41.000$, a presupus achiziţionarea unor măşti şi combinezoane pentru
personalul medical din Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita, precum şi
2.500 teste pentru sistemul de testare COVID de tip Real Time PCR, care a ajuns,
recent, la spitalul din localitate.
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RC SATU MARE
Fonduri adunate de Rotary Club Satu Mare, pentru Spitalul Judeţean
Rotary Club Satu Mare a continuat strângerea de fonduri pentru dotarea cu
aparatură medicală şi echipamente de protecţie a Spitalului Judeţean Satu Mare,
în contextul COVID.

Astfel, familia Rotary Satu Mare a donat un ventilator pulmonar mecanic şi alte
echipamente de protecţie, atât de necesare în lupta împotriva pandemiei. Cadrele
medicale din linia întâi şi întregul sistem sanitar sătmărean vor avea aceleaşi
provocări şi în continuare, motiv pentru care am continuat să strângem fonduri
destinate achiziţiei de aparatură medicală şi echipamente de protecţie.
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Balul Rotary – un deziderat amânat de pandemie
Pe data de 15 mai ar fi trebuit să ne întâlnim la Balul Rotary, un eveniment
caritabil foarte drag nouă, organizat cu scopul de a strânge fonduri pentru
continuarea proiectului "Şcoala care uneşte" şi pentru dotarea cu aparatură a
Secţiei de chirurgie a Spitalului Municipal din Carei.
Acest bal ar fi fost o alternativă specială pentru toţi cei care doresc să ajute, să
contribuie la educaţia copiilor, la dezvoltarea lor şi la îmbunătăţirea sistemului
medical.

Chiar dacă balul nu a mai avut loc din cauza pandemiei, ne-am propus să ne
ducem la îndeplinire obiectivele, aşa că am făcut apel la generozitatea comunităţii
pentru strângerea de fonduri, ghidându-ne după zicala: "Niciun gest de bunătate,
indiferent cât e el de mic, nu e în zadar".
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Mesaj de felicitare şi încurajare, către rotarienii de pretutindeni, de la rotarienii
sătmăreni
Preşedintele nostru, Sorina Tulan, a transmis un mesaj de încurajare şi felicitare
către rotarienii din toată lumea, care s-au mobilizat, şi-au unit forţele în lupta
împotriva COVID şi împreună au reuşit să dea o mână de ajutor cadrelor medicale
din prima linia şi celor afectaţi de această pandemie. Ei au demonstrat că tema
acestui an rotarian - ”Rotary conectează lumea” - nu e doar un slogan, că fundaţia
pe care s-a construit Rotary este PRIETENIA şi că înainte de toate, trebuie să fim
solidari, să ne conectăm şi să arătăm că ne pasă. Mesajul a fost distribuit şi pe
grupul Rotary District 2241 România şi Republica Moldova şi a fost primit cu
încântare.

R.C. Satu Mare continuă proiectul "Şcoala care ne uneşte"
În 2019, împreună cu prietenii de la Fundaţia Noi Orizonturi, am iniţiat programul
"Şcoala care ne uneşte", dedicat elevilor şi părinţilor lor, dar şi cadrelor didactice.
Un proiect în care punem accentul pe învăţare relevantă, pe integrarea situaţiilor
din viaţa reală în educaţie, pe bunăstarea profesorilor şi buna colaborare cu
părinţii.
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Noi credem că este esenţial ca elevii să se dezvolte armonios, să ştie că dincolo
de programa şcolară există emoţie, că e important să afle ce le place şi ce fel de
oameni vor să devină. Prin acest program îi încurajăm să mizeze pe valorile şi
competenţele lor şi să înveţe să-şi stabilească singuri obiectivele. Până acum,
peste 1.000 de copii au beneficiat de sprijinul nostru, însă vrem să oferim şansa
unui număr cât mai mare de elevi să se bucure de această oportunitate.
Din acest motiv, am început un plan de comunicare, în care punem accentul pe
proiectele dedicate copiilor, care are şi rolul de încurajare a donaţiilor, dar şi de
conştientizare socială pentru diversele problematici.
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RC SIBIU
De 25 de ani în folosul comunităţii - Rotary Club Sibiu
Zi de mare sărbătoare, recent, pentru Rotary Club Sibiu, care a aniversat 25 de
ani de activitate, 25 de ani de când a intrat în marea şi distinsa familie Rotary, 25
de ani de când a dat naştere faptelor bune în comunitatea sibiană.

Clubul şi-a deschis porţile, virtual, în cadrul evenimentului „Ziua Porţilor
Deschise”, şi s-a bucurat de prezenţa a peste 130 de persoane, atât pe platforma
Zoom, cât şi live, pe Facebook.
Toţi participanţii au fost invitaţi într-o călătorie în timp, prin care au aflat
începuturile rotariene în Sibiu, fundamentele Rotary, povestea organizaţiilor de
tineret Interact şi Rotaract, proiectele prin intermediul cărora s-a lăsat amprenta
în societatea sibiană, relaţiile cu partenerii precum şi planurile de viitor.
Un sfert de veac în care membrii clubului s-au dedicat cu pasiune crezului rotarian
“A servi mai presus de sine”, cugetare, postulat care constituie firul călăuzitor şi
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principiul nostru, acela de a asigura transpunerea pasiunilor în cauze relevante,
capabile să schimbe viaţa comunităţii.
În acest moment festiv, am ales să fim alături de prietenii noştri rotarieni sau nonrotarieni şi să ne deschidem porţile, virtual, către entitatea pe care am servit-o
constant cu pasiune şi loialitate în toţi aceşti ani - Comunitatea sibiană.
Ce moment mai prielnic poate fi pentru a răspunde la întrebările: „Ce este
Rotary?”, „Cine sunt Rotarienii din Rotary Club Sibiu?”, „Care sunt activităţile
Rotary Club Sibiu?”, decât acum, la ceas aniversar!
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RC SUCEAVA – BUCOVINA
Clubul Rotary Suceava – Bucovina, sprijin pentru Spitalul Judeţean
Clubul Rotary Suceava - Bucovina şi Assist Software vor oferi dotări medicale
de 140.000 de lei pentru Spitalul Judeţean Suceava
Clubul Rotary Suceava – Bucovina a dublat donaţiile făcute de compania Assist
Software pentru Spitalul Judeţean Suceava şi vor dona către acesta dotări
medicale în valoare de 140.000 de lei, respectiv echipamente medicale
performante, care să poată salva vieţile celor afectaţi de COVID şi asigurarea de
consumabile şi echipamente de protecţie pentru personalul medical din prima
linie de intervenţie.
Tinerii din Echipa Assist Software au vrut să multiplice suma de 20.609 lei
strânsă pentru a susţine Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava, aflat în plină criză COVID, astfel că au provocat managementul
companiei să tripleze ajutorul financiar venit din partea lor. Managementul Assist
a apreciat ideea, entuziasmul şi eficienţa propriei echipe, completând suma până
la 70.000 lei. Banii au fost colectaţi într-un cont al Rotary Club Suceava Bucovina
special deschis în acest scop.
După strângerea acestei sume, clubul a decis dublarea sumelor donate de Assist
Software şi în doar o singură săptămână s-a reuşit completarea sumei până la
140.000 lei. Banii au provenit din donaţiile membrilor Clubului Rotary Suceava
- Bucovina, dar şi din atragerea de fonduri de la sponsori, care s-au alăturat acestei
campanii.
Solidaritatea nu are vârstă, implică responsabilitate şi iniţiativă. Clubul Rotary
Suceava – Bucovina continuă să susţină şi să preţuiască comunitatea.
Toţi cei care au făcut donaţii vor primi mulţumiri publice în cadrul următoarei
ediţii a „Simfoniilor de Toamnă”, din Suceava.
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RC CETATE TIMIȘOARA
Rotary Cetate Timişoara, logistică donată Spitalului de Boli Infecţioase "Victor
Babeş"
Colegul nostru Werner Wolff, secretar şi viitor preşedinte în mandatul 20202021, a oferit, recent, din partea companiei de transport şi logistică Fartud, prin
Clubul Rotary Cetate Timişoara, o sponsorizare generoasă către Spitalul Clinic
de Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş" din Timişoara şi pentru medicii de familie
din judeţul Timiş.

Donaţia de 20.000 de euro vine în sprijinul direct al celor care luptă în prima linie
cu pandemia COVID, medici şi personal medical.
Jumătate din sumă a intrat în contul Asociaţiei "Dr. Victor Babeş" din Timişoara,
beneficiar fiind unitatea medicală desemnată să preia cazurile de persoane
infectate cu SARS-CoV-2 şi să facă testele de specialitate pentru cei suspecţi de
infectare din vestul României.
Ceilalţi 10.000 de euro au fost direcţionaţi spre Asociaţia Timisiensis şi spre
proiectul "Medici&Salvatori", care vine în sprijinul celor 416 medici de familie
din judeţul Timiş, care au nevoie de materiale şi echipamente de specialitate.
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"Este datoria noastră să fim alături de cei care duc greul acestei pandemii, cei care
se preocupă de sănătatea noastră şi care suportă riscuri majore în fiecare zi. Ca
rotarieni, aceasta a fost dintotdeauna preocuparea noastră, să ajutăm şi să ne
implicăm acolo unde comunitatea are nevoie de noi" spune Werner Wolff,
iniţiatorul proiectului de sprijin.
Măşti distribuite gratuit, pe stradă, de Rotary Cetate Timişoara
Colegul nostru, Victor Olariu, a avut o idee minunată: să iasă pe stradă şi să le
împartă măşti persoanelor din categoria 65+.
Cel mai important sprijin a venit din partea colegului nostru Marc Buchholzer,
care ne-a donat 1.000 de măşti confecţionate la compania din Sibiu pe care o
conduce, care produce pentru câteva ţări europene.
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Un sprijin a venit şi de la Rotaract Cetate Timişoara, prin voluntari care au ieşit
pe stradă spre a le distribui.
S-a desprins o concluzie clară: majoritatea vârstnicilor opriţi purtau mască, dar
aceasta era uzată sau, în unele cazuri, de foarte proastă calitate, din hârtie, total
ineficientă.

