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În Grecia antică, ideea de pace era legată o perioadă
primordială de armonie, stabilitate și prosperitate. În
Imperiul Roman, pacea a fost adusă din sfera valorilor
și transpusă în realitate prin Pax Romana, un mod
stabil de organizare a vieții sociale și un sistem de
ordine internațională. Azi, conform Declarației
Universale a Drepturilor Omului, la baza
libertății, a dreptății și a păcii în lume stă
recunoașterea demnității și a drepturilor egale
ale tuturor oamenilor.
Acolo unde există pace, există prosperitate, deci creștere economică. Conflictele
interne, discriminarea, tipul de regim, climatul social pentru construirea păcii și
conflictul cu statele vecine joacă un rol mai important decât capitalul, forța de muncă,
tehnologia și politicile economice ale pieței liberale. Pacea scade nesiguranța,
neîncrederea și riscul, stimulând creșterea economică. Unde este pace, este
progres.
Nu e de mirare că misiunea Rotary este de a oferi servicii altora, de a
promova integritatea și avansa înțelegerea lumii, bunăvoința și pacea prin
comunitatea noastră de lideri de afaceri și profesioniști. Cum facem acest lucru? Prin
cele 6 direcții de acțiune: susținem educația, salvăm mamele și copiii, luptăm
împotriva bolilor, creștem economiile locale, asigurăm acces la apă curată și promovăm
pacea. Însă toate acestea nu ar fi posibile fără existența păcii. Pacea este
fundamentul, dar și liantul dintre toate ariile noastre de acțiune. Asemeni
conflictului, pacea se hrănește din ea însăși: pacea generează mai multă pace,
conflictul, mai mult conflict.
Numărul mare de conflicte din întreaga lume a scos în evidență nevoia de profesioniști
pricepuți în construcția păcii. Colaborarea organizației noastre de 75 de ani cu
simpozioanele de pace și forurile de pace ale Organizației Națiunilor Unite este o
declarație de continuitate și dedicare pentru construcția păcii.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
IANUARIE 2020

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Pacea este o valoare căreia Rotary i-a dedicat șase centre de studiu pentru a identifica și
instrui profesioniști cu înaltă calificare pentru a deveni agenți ai păcii, burse și o arie
specială de acțiune tocmai pentru că fără pace nu există progres. Marii lideri ai lumii din
cele mai vechi timpuri și până azi vorbesc despre pace ca fiind idealul suprem al rasei
umane. Însă, vă propun pentru câteva momente să ne luăm privirea de la imaginea de
ansamblu și să ne îndreptăm privirea spre noi pentru că pacea începe cu propria
persoană. Încercarea de a instaura pacea în lume prin transformarea
interioară a indivizilor este dificilă, însă aceasta reprezintă singura cale. Așa cum
spun marii lideri spirituali, iubirea, compasiunea și altruismul reprezintă
fundamentul pe care se clădește pacea. Să ne oprim pentru câteva momente și să ne
întrebăm: cum cultivăm aceste valori în noi înșine? Cum soluționăm conflictele care
apar în viețile noastre și, da, câteodată chiar și în cluburile noastre? Și, mai
mult decât atât, care sunt cele mai bune metode pentru a soluționa cât mai eficient
aceste situații și pentru a promova un climat de pace?
Iată câteva idei pentru clubul tău:

. desemnează un responsabil pentru pace și soluționarea conflictelor și organizează
periodic dezbateri pe cele mai bune practici
. alătură-te grupului de lucrători pentru pace
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org
. donează și susține proiectele de pace de pe întreg globul
https://my.rotary.org/en/donate
. organizează evenimente în școli, grădinițe, comunități defavorizate, centre de
reeducare sau închisori pe tema păcii și soluționării conflictelor
. organizează concursuri de eseuri cu premii pentru elevi/studenți
organizează dezbateri publice sau video și invită specialiști în domeniu
. participă la emisiuni tv/radio/interviuri în presă și vorbește despre modalități
eficiente de construcție a păcii și soluționarea conflictelor
. crează proiecte de pace durabile și eficiente și participă la Rotarian Peace Projects
. Incubator, Geneva - Elveția în 16-17 Iulie 2020
https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/peaceincubator/
Te invit să ne împărtășești și nouă proiectele realizate de clubul tău și să ne spui despre
impactul pe care proiectele de pace îl au în comunitatea ta. În Rotary, vedem pacea nu ca
un concept abstract, ci ca o expresie vie, dinamică a dezvoltării umane și felul prin
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care noi ne punem amprenta asupra lumii. Dacă noi colaborăm pentru a
crea pace la nivel local, putem produce schimbări durabile la nivel global.
În data de 23 februarie, vom sărbători Ziua Mondială a Păcii și Înțelegerii și 115 ani de la
fondarea organizației noastre în Chicago, Illinois SUA. Rotary este una dintre cele mai
mari organizații de servicii umanitare non-profit dedicată îmbunătățirii condiției
umane în comunitățile locale din întreaga lume. Este un moment de mare
sărbătoare pentru noi și prietenii noștri de pe tot globul. Este un moment în care să ne
aducem aminte de valorile care ne leagă. Vă invit să celebrăm împreună prin
acțiuni dedicate celor 115 ani de serviciu mai presus de sine și să promovăm cea mai
mare reușită a noastră: reducerea cazurilor de poliomielită cu 99,9% și vaccinarea a
peste 2,5 miliarde de copii. Rotary reprezintă o forță a binelui care ne conectează
unii cu alții, prin valorile comune, și cu întreaga lume, prin acțiunile noastre. Astăzi,
mai mult ca niciodată, suntem chemați să devenim sursă de inspirație prin
exemplul personal pentru familia noastră, pentru colegii, prietenii, vecinii
și membrii comunității noastre, prin felul în care facem diferența în jurul
nostru.
Înarmați cu putere și curaj, pentru pace, pentru educație și sănătate, pentru
prietenie în cadrul comunității cât și pentru planeta noastră îngăduitoare,
pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, acum este momentul să pășiți în
față, să vă înarmați cu toate cunoștințele necesare pe care le aveți la
dispoziție și să vă asumați cu onoare rolul de oameni de acțiune. ACUM este
momentul schimbării pentru fiecare dintre noi.
Închei scrisoarea lunii dedicate păcii și soluționării conflictelor cu citatul celui care,
acum 115 ani, a fondat o viziune pentru umanitate: „Orice ar putea însemna Rotary
pentru noi, în exterior va fi cunoscut pentru realizările sale.” - Paul Harris.
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 ALEXANDRIA
Rotary Club Alexandria a investit pentru sănătatea mamelor şi a copiilor
Rotarienii din Alexandria implementează un proiect de referinţă pentru sănătatea
mamelor şi a copiilor, în cadrul Global Grant GG1639114.
Gazda şi rotarieni din alte ţări şi-au dedicat timpul şi expertiza în timpul
implementării proiectului, pentru asistarea în furnizarea de fonduri necesare
proiectului, dar şi pentru identificarea furnizorului cu cel mai bun raport calitatepreţ. La momentul instalării echipamentului, delegaţii din districtul Rotary 7430
S.U.A., din Rotary Club Svishtov, Bulgaria şi din Rotary Club Chantilly, Franţa
au venit la Alexandria, pe cont propriu.

Necesarul de aparatură şi echipamente a costat 150.000 de lei, un cadou făcut de
rotarienii din Alexandria pentru sănătatea comunităţii.
Astfel, au fost achiziţionate: o masă chirurgicală electrohidraulică,
radiotransparentă, cu accesorii pentru chirurgie generală şi ginecologie, patru
monitoare maternale şi fetale cu accesorii pentru sarcina gemelară, patru lămpi
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de examinare cu stand mobil, LED, KAWE, masă de consultaţie pentru
obstetrică-ginecologie, cu trei motoare electrice, ajustabilă pe înălţime şi spătar,
trei bucăţi de traductor FHR/TOCO/AFM, trei senzori NIBP cu manşetă şi tub şi
câte două bucăţi de senzor SPO2 şi TEMP şi trei cabluri EKG.
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CLUBURILE ROTARY DIN BUCUREŞTI
Cluburile Rotary din București și Ilfov, organizează Balul Femeii Rotariene ediția 2020, care va avea loc vineri 6 martie, orele 19:00 la Athenee Palace Hilton,
salonul Le Diplomate.

Acest eveniment caritabil este o recunoaștere a potențialului Rotarian și un prilej
de a sărbători activitatea femeilor în cadrul Rotary International, având ca scop
susținerea unui proiect umanitar: Dotarea cu echipamente medicale de ultimă
generație a Secției de Chirurgie Pediatrică a Spitalului ”Grigore Alexandrescu’’
din București.
Costul participării este de 275 lei/persoană.
Plata se face în contul ”ROTARY CLUB CIȘMIGIU’’, IBAN:
RO78RNCB0071143937690001.
Vă rugăm să menționați numele clubului și al participanților în explicația plății.
Vă invităm să vă alăturați prietenilor, partenerilor, sponsorilor Rotary
International și rotarienilor bucureșteni, pentru o seară magică de bal și o faptă
bună realizată ÎMPREUNĂ.
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RC GHERLA
La umbra verbului A DĂRUI - poveste monografică despre Rotary Club
Gherla
Ne-am obişnuit ca atunci când rostim cuvântul "monografie", în primul moment,
să ne gândim la locuri, aşezări, personalităţi. Aproape deloc, la organizaţii.
Iată că rotarienii din Gherla, au gândit o inedită poveste monografică a Clubului
Rotary Gherla, care va rămâne peste decenii o piatră în calea uitării faptelor
minunate pe care aceştia le-au făcut pentru comunitate şi dincolo de ea.

Cetatea şi-a deschis porţile, şi-a înălţat steagurile şi începând de astăzi adaugă pe
panoplia virtuţilor cetăţeneşti un blazon - ROTARY CLUB GHERLA.
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Organizaţie de voluntari uniţi sub idealul A SERVI MAI PRESUS DE TINE
ÎNSUŢI. Aşa a fost începutul, iar de atunci, râuri de fapte bune au continuat
necondiţionat din partea rotarienilor gherlani.
Gânduri frumoase, oameni minunaţi care au slujit cu onoare comunitatea, sub
blazonul Rotary Club Gherla, transmit opinii, trăiri, gânduri, după ce au prestat şi
vor continua această nobilă misiune de voluntariat, "la umbra verbului A
DĂRUI".
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RC LUGOJ
Rotary Lugoj continuă campania "Donează sânge, salvează vieţi!"
Clubul Rotary din Lugoj continuă şi în 2020 campania "Donează sânge, salvează
vieţi!", organizată împreună cu Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" şi Centrul
Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara. Prima acţiune de donare de sânge
din acest an a avut loc, recent, la spitalul din Lugoj.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
IANUARIE 2020

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC SIBIU
Rotarienii sibieni redau "Speranţa prin artă", la Spitalul de Psihiatrie "Dr.
Gh. Preda"
Rotary Club Sibiu şi Rotaract Club Sibiu, în colaborare cu Spitalul de Psihiatrie
"Dr.Gh.Preda" din Sibiu au organizat, recent, cea de-a XII-a ediţie a
evenimentului "Speranţa prin artă", eveniment în cadrul căruia a avut loc
vernisajul unei expoziţii de pictură, desen şi articole decorative.
Exponatele au fost realizate în Atelierul de Ergoterapie al Spitalului de Psihiatrie
"Dr.Gh.Preda" Sibiu, iar banii colectaţi în urma vânzării lucrărilor vor fi donaţi
spitalului, pentru ajutorarea la reinserţia psihosocială, creşterea abilităţilor
sociale, dezvoltarea relaţiilor interumane, reabilitarea socială şi vocaţională şi
pentru continuarea realizării lucrărilor.
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Atelierul de Ergoterapie este un cadru complex de susţinere a procesului de
resocializare a beneficiarilor de servicii psihiatrice. Ergoterapia sau "terapia prin
activitate" oferă posibilitatea pacientului să se exprime prin intermediul
materialului şi al activităţii propriu-zise, să relaţioneze cu ceilalţi şi cu el însuşi,
să se reintegreze în realitatea concretă.
Ergoterapia înseamnă terapie prin muncă sau altfel spus, "starea de sănătate
obţinută prin muncă". Terapia ocupaţională este forma de tratament care foloseşte
activităţi şi metode specifice pentru a dezvolta, ameliora sau reface capacitatea
de a desfăşura activităţile necesare vieţii individului, de a compensa disfuncţii şi
de a diminua deficienţele fizice.
"Scopul primordial este cel medical, de promovare a sănătăţii şi stării de bine şi
apoi cel economic-social, urmărindu-se efectul terapeutic prin muncă, prin
activitate, pentru a permite indivizilor participarea la activităţile cotidiene.
Terapia ocupaţională stimulează încrederea în sine a bolnavilor şi dezvoltarea
firească a personalităţii, organizează un program de mişcări dirijate în condiţii de
lucru, constată capacităţile şi înclinaţiile restante ale bolnavului, corelează
recuperarea medicală cu cea profesională, realizează reinserţia cât mai rapid cu
putinţă în viaţa socială, economică şi profesională, înlătură starea de dependenţă a
bolnavilor, care se exprimă prin întâmpinarea unor dificultăţi majore de
relaţionare şi acţiune" explică dr. Ciprian Băcilă, membru al Clubului Rotary şi
director medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie.
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RC TÂRGU JIU

Eveniment de fundraising, pentru proiectul END-POLIO, la Târgu Jiu

Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat, recent, un eveniment de fundraising
pentru proiectul Rotary International, intitulat "End Polio". Cu acest prilej,
Restaurantul "Casa Danielescu" a organizat a o cina tradiţională, într-o atmosferă
minunată petrecută între prieteni.

În cadrul evenimentului, Asistent guvernator Dumitru Mărgeloiu i-a înmânat
prietenului nostru Past-President Ştefan Ghimisi distincţia "Paul Harris" pentru
activitatea desfăşurată în cadrul Rotary Club.

O cană de Fericire, dăruită de rotarienii din Târgu Jiu, pentru un atelier de
arhitectură
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Faptele bune ale rotarienilor se întâmplă tot timpul şi ne reţin atenţia, pentru că
sunt dăruite cu mult suflet.

Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat, recent, un eveniment în cadrul proiectului
"O cană de Fericire", ajuns la cea de-a III-a ediţie, prin care se doreşte amenajarea
unui atelier de arhitectură în cadrul Liceului de Arte "Constantin Brăiloiu" din
Târgu Jiu.

Rotarienii au oferit căni unicat, pictate de elevii Liceului de Arte din Târgu Jiu,
pline cu vin fiert, ceai fierbinte şi evident multă ... fericire.
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Astfel, au fost adunate fondurile necesare amenajării atelierului de arhitectură,
dar "Cana de Fericire" va deschide şi în viitor poarta spre bucuria de a-i ajuta pe
minunaţii elevi din Târgu Jiu.
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RC TIMIȘOARA OPERA
"Premii pentru premianţi", al Rotary Opera, i-a readus pe cei mai buni elevi
ai şcolilor din satele timişene la Opera din Timişoara
Un număr de 450 de elevi din clasele VI-VIII din şcoli rurale ale judeţului Timiş,
care au obţinut rezultate bune la învăţătură în anul şcolar precedent, au fost
readuşi de Clubul Rotary Opera Timişoara, recent, la Operă, în cadrul noii ediţii
"Premii pentru premianţi".
Evenimentul s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

"Proiectul subscrie crezului membrilor Clubului Rotary Timişoara Opera,
conform căruia cultura şi învăţătura de carte merg mână în mână: şcoala este locul
în care se pun bazele culturii generale, iar cultura şi educaţia se susţin reciproc pe
drumul formării valorilor autentice", spune preşedinta Clubului Rotary Opera
Timişoara, Corina Macri.
Micii premianţi au asistat la musicalul "Vrăjitorul din Oz", pe muzica lui Marius
Ţeicu, după romanul cu acelaşi nume al lui Lyman Frank Baum. Copiii au însoţito pe Micuţa Dorothy şi căţelul ei loial, Ţic-Ţic, în călătoria spre Oraşul de
Smarald, la Vrăjitorul Oz. Cei mici au primit o lecţie despre curaj şi frumuseţea
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prieteniei.
Tinerii spectatori i-au răsplătit cu aplauze, pe Dorothy şi Ţic-Ţic, pe Sperie-Ciori,
Tini - Omul de Tinichea, Leul Laş -Papanaş şi Gaşca de pitici. Pe placul copiilor
au fost chiar şi personajele care păreau, cel puţin la început, a fi cele rele: ceata
de maimuţe zburătoare. Aplauze au primit şi Oz, dar şi cele două vrăjitoare, cea
albă şi malefica Zug-Zig.

