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Rotary Club Miercurea Ciuc: “Vino cu mine”

În luna aprilie 2021 a avut loc analiza intermediară a implementării proiectului “Vino cu mine”,
prin care 15 elevi cu rezultate bune la studii și situație financiară precară din unitățile școlare din
Miercurea Ciuc sunt ajutați să-și desfășoare activitățile școlare și extrașcolare în condiții similare
cu colegii lor mai „norocoși”, în limita unui buget anual de maxim 3000 lei/elev.
Proiectul este unul original, fiind conceput și
implementat de RC Miercurea Ciuc, cu ajutorul
cadrelor didactice din unitățile școlare locale, prima
ediție fiind implementată cu succes în anul școlar
trecut, prin sprijinirea unui număr de 9 elevi.
Astfel, proiectul a pornit initial cu un buget de 27.000
lei, pentru anul școlar 2020-2021 fiind majorat cu
ajutorul membrilor și a sponsorilor la suma de 45.000
lei. Scopul proiectului este de a identifica și ajuta
elevii din clasele I-VIII., cu rezultate bune la studii, dar
cu situatie financiară precară, și de a preîntâmpina
orice fel de discriminare material a acestora față de
alți colegi, creeând astfel premisele șansei egale.
Grupul de lucru special constituit în acest sens
evaluează în mod individual necesitățile fiecăruia
dintre aplicanții admiși, achiziționând direct bunurile
și serviciile necesare. Paleta acestor produse și
servicii este deosebit de vastă, incluzând rechizite,
alimente, îmbrăcăminte, instrumente musicale,
electronice, mobilă, servicii medicale, meditații,
activități extraculiculare, mese calde, etc, acestea
fiind în concordanță cu necesitățile concrete ale fiecărui elev.
Implementarea proiectului este în grafic, elevii beneficiari primind deja bunurile cele mai
necesare pentru această perioadă. Având în vedere trecerea școlilor la predarea online,
printr-o campanie de adunare de laptopuri am reușit să colectăm și să reabilităm un număr mare
de laptopuri, pe care le-am donat acestor copii în vederea accesării orelor online. De
asemenea, am facilitat accesul lor la internet, dar am avut și avem grijă și de sănătatea lor cu
sprijinul partenerilor noștri. Astfel, copii din program au avut parte de consult oftalmologic și cei
care au avut nevoie, au primit ochelari de vedere. De asemenea, este în curs de desfășurare
programul de consult stomatologic pentru a asigura accesul acestor elevi la o igienă orală
corespunzătoare.
Considerăm că proiectul este un succes, numeroasele ore de voluntariat ale colegilor noștri îi
ajutând pe acești copii talentați să țină pasul cu colegii lor de clasă și să aibă șanse mai bune
în viitor.

===

Rotary Club Oradea Art Nouveau: “Salvaţi-le copilăria”
Proiectul Rotary Club Oradea Art Nouveau "Salvați-le copilăria " a ajuns la final.
Dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, tuturor celor care ne-au sprijinit în
realizarea acestui proiect. Am avut alături de noi oameni minunați, oameni care au arătat că le
pasă și care ne-au dovedit, încă odată, că împreună suntem mai puternici.
Le mulțumim celor care au făcut donații directe, le
mulțumim celor care au donat obiecte pentru licitația
organizată de noi pe pagina de facebook în lunile
octombrie și noiembrie, le mulțumim celor care s-au
implicat în licitație și au achiziționat, le mulțumim
celor care ne-au sprijinit distribuind pe Facebook
pentru o mai bună vizibilitate. Împreună am reușit să
adunăm suma de 29.155 lei necesară pentru
realizarea acestui proiect.
Aparatul ASTRUP a ajuns la secțiile de pediatrie ale
Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu. Cu ajutorul
rezultatelor obținute prin intermediul aparatului
ASTRUP, medicii pun diagnostic rapid și precis,
salvând astfel copii cu probleme grave de sănătate:
diabet zaharat, septicemii, meningite, enterocolite,
intoxicații, come de diferite etiologii.
Suntem fericiți că am făcut împreună un pas
important pentru a salva inocența și zâmbetele
sincere ale copiilor, un pas important pentru a-i
ajuta pe copiii noștri să poată să își scrie povestea
până la capăt.
"A trăi pentru alții e o lege a naturii. Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai
frumoasă când alții sunt fericiți datorită ție."

Rotary Club Oradea Art Nouveau: "Să nu uităm seniorii”
"Să nu uităm seniorii" proiect demarat de Rotary Club Oradea Art Nouveau în luna decembrie a
anului 2020 continuă și în acest an.
Să-i ajutăm pe oamenii care au croit cărări înaintea noastră, să le arătăm că nu i-am uitat este o
bucurie atât a noastră cât și a bunicilor noștri. Bunici care deși ne-au cuprins micuțele mâini doar
o vreme, ne cuprind inima pentru o veșnicie.
După ce în decembrie ne-am transformat în Crăciunițe și am încercat să oferim puțină bucurie
seniorilor noștri, anul acesta în luna ianuarie am venit din nou în sprijinul lor, a sănătății lor
oferindu-le suplimente nutritive atât de necesare mai ales acum în această perioadă dificilă
pentru noi toți.

Luna februarie ne-a adus din nou împreună.
Le-am dăruit seniorilor o canapea și două fotolii pentru
sufrageria lor, pentru ca spațiul de zi în care petrec mult
timp împreună să fie cât mai plăcut și confortabil.
Am încercat să le arătăm seniorilor de la "Casa
bunicilor" din Miersig că nu i-am uitat, căci cine își uită
bătrânii, adică trecutul, nu are nici un viitor.
Rotary Club Oradea Art Nouveau dorește să diversifice
acțiunile din cadrul proiectului "Să nu uităm seniorii"
prin interacțiune umană, diverse activități și colaborări
cu astfel de case ale seniorilor adăugând astfel o rază
de lumină în viețile lor. Bunicii sunt oameni cu argint în
păr și aur în suflet și nici un efort nu este prea mare
pentru bunăstarea lor materială și sufletească.

Rotary Club Oradea Art Nouveau: “Citește împreună”
Anul 2010 este anul în care prima zi de miercuri a lunii
februarie a fost declarată "Ziua Internațională a Cititului
Împreună". Este un eveniment global marcat în peste 100
de țări și prin această zi se dorește să fie atrasă atenția
comunității internaționale asupra importanței cititului și a
alfabetizării ca drept fundamental al omului.
Din anul 2015 acest eveniment a început să fie marcat și
în România de către Asociația "Citim Împreună România".
Rotary Club Oradea Art Nouveau și-a dorit ca în anul 2021
să fie parte a acestei mișcări de conștientizare a
importanței cititului și a organizat evenimentul online "Citește împreună cu Mirela Tanc" pentru
elevii Școlii gimnaziale din Pietroasa și elevii Școlii Gimnaziale Oltea Doamna.
Acest eveniment s-a dorit a fi un îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a
empatiei și a gândirii critice, dar a fost mai mult decât atât. Datorită subiectului tratat în
romanul propus pentru lectură, Minunea de R.J. Palacio, întâlnirea nu s-a rezumat la a fi doar
o pledoarie pentru citit, ci a devenit o dezbatere caldă și prietenoasă despre empatie,
bunătate, prietenie, prejudecăți și acceptarea de sine.
Unul dintre domeniile prioritare spre care Rotary Club Oradea Art Nouveau își concentrează
atenția este sprijinirea educației. Suntem fericiți că această întâlnire online a avut ecou în
mințile și sufletele elevilor participanți. Ne dorim să avem puterea și resursele să ne implicăm
tot mai mult în sprijinirea educației și să avem un aport important la dezvoltarea ei.
"A trăi pentru alții e o lege a naturii. Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai
frumoasă când alții sunt fericiți datorită ție."

Rotary Club Deva Castrum: Intâlnire în perspectiva unei viitoare colaborari
La Centrul de tip Familial pentru Copii
Acoperământul Maicii Domnului din
Săulești- Hunedoara a avut loc o
întâlnire inedită între cei 11 copii
găzduiți aici și roatrienii de la Rotary
Club Deva Castrum. În preajma
sărbătorilor pascale copiii s-au
bucurat de surpriza oferită de
rotarieni:
alimente
neperisabile,
legume, fructe cât și de rechizitele și
cărțile școlare.
Dialogul cu copiii ne-a oferit prilejul de a constata nevoia lor de socializare și dorința de
a participa la exerciții de lectură și consiliere educațională!
În perioada următoare clubul nostru își va centra atenția pe sprijin în aceste direcții care
să contribuie la dezvolatrea personală acopiilor!

===
Rotary Club Onești: Participare la RYLA
În urma participării echipei Interact la Seminarul RYLA din data de 20-21 martie, echipa „MAVI”
(formată din Maria Secară, Daria-Alexandra Zvîncă, Ioan-Vlad Panțîru și Ilinca-Simina Murărașu) a
obținut locul I, iar echipa „Vizionarii” (formată din Alexia Anton, Daria-Alexandra Fichioș, Beatrice
Covoran și Alexandra Guramba) a obținut locul III.
Rotary Club Onești a hotărât premierea
celor 8 tineri pentru implicarea lor, pentru
participarea la seminarul online și pentru
rezultatele obținute în urma activităților
desfășurate.
În data de 5 aprilie, odată cu ședința
ordinară a clubului, cei 8 membri Interact
au fost invitați pentru a fi premiați cu suma
de 250 lei fiecare și o diplomă, ca simbol al
aprecierii noastre.

Rotary Club Onești: Daruri de Paște pentru cei nevoiași
În preajma sărbătorilor pascale, Rotary Club Onești a decis lansarea proiectului “Daruri de Paște
pentru cei nevoiași” (inițiator și coordonator – Ion Stamate), cu scopul de a sprijini familii
defavorizate, oferindu-le pachete cu alimente. Beneficiarii acestor pachete au fost: persoane cu
deficiențe de vedere și de auz – membri ai Asociației.
Nevăzătorilor din zona Onești,
membri ai Asociației Surzilor din
România, tot zona Onești, și alte
persoane vârstnice aflate pe raza
municipiului nostru.
Printre activitățile desfășurate, s-au
numărat: stabilirea și aprobarea
listelor cu beneficiarii pachetelor,
colaborarea cu Direcțiile Generale
de Asistență Socială Onești /
comuna Gura Văii / comuna
Buciumi, achiziționarea alimentelor,
atragerea
de
sponsorizări,
realizarea,
transportul
și
depozitarea pachetelor, livrarea lor
către
beneficiari,
decontarea
cheltuielilor și, în cele din urmă,
promovarea proiectului.
Pachetele distribuite cu ocazia Sărbătorilor de Paște au constat din: făină, ulei, zahăr, orez,
cozonaci, pască, praline, totul la un cost aproximativ de 120 lei / pachet.

===

Rotary Club Vaslui a donat un pian unui tânăr talentat
Consecvent nobilelor idealuri Rotary, Clubul Rotary Vaslui continuă să stimuleze și să
recompenseze valorile și talentele autentice ale Vasluiului!
Proiectul a luat ființă la inițiativa a doi oameni cu suflet și inimă mare, bucureșteanul Adrian Ceontea
Cristea și maramureșteanul Vasile Tomoioagă – o legendă a sportului românesc, fost campion
mondial și olimpic la canotaj, membru fondator al Clubului Rotary din Vișeul de Sus, actualmente
membru marcant al unui club Rotary din Paris (unde locuiește în prezent), împreună cu Rotary Club
Vaslui, reprezentat de președintele Gheorghe Striblea, sprijinit și de unii sponsori generoși - prieteni
ai clubului (Gheorghe Safir, Ioan Ciomaga, Adrian Costin și Silviu Helgiu - fost președinte al clubului).

Astfel pe data de 27 aprilie 2021, au
donat tânărului vasluian RAREȘ
TRUFEA, cel care prin talentul și
prestația sa la emisiunea “Românii
au talent” (obținând Golden Buzz calificarea direct in semifinale) a
impresionat o țară întreagă, un pian
“YAMAHA”, în valoare de 5.000 de
Euro!
Gestul l-a impresionat și emoționat
mult pe Rareș, care a oferit un
microrecital de excepție și a
mulțumit tuturor (în primul rând
părinților care l-au născut și crescut
frumos), pentru surpriza făcută, promițând că se va strădui să confirme încrederea ce o avem în el
și că oriunde va fi, va reprezenta cu cinste și onoare Vasluiul și pe vasluieni!

===
Rotary Club București împreună cu Rotary District 2241: Aniversare 40 de ani de la
zborul cosmic al primului român
Misiune: celebrare 40 de ani de la prima misiune a lui Dorin Prunariu în cosmos
Obiectiv: recucerire spațiu cosmic
Echipaj: District Rotary 2241
La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu a fost primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic
timp de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, participând la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului
spațial „Intercosmos”. Dorin ne împărtășește experiența trăită în urmă cu 40 de ani: “Zborul
propriu-zis a fost o fascinație. Este extraordinar sentimentul pe care îl încerci atunci când te vezi
mult deasupra atmosferei terestre, înconjurând Pământul într-o oră și jumătate cu o viteză de
28.000 de km/h și admirând de acolo de sus tot ce se petrece pe Pământ, dar admirând în același
timp și constelațiile, care se succed cu totul altfel decât văzute de pe Pământ.”
Avem plăcerea și onoarea deosebită de a ne constitui în “echipajul” primului cosmonaut român și
de a celebra împreună cu rotarianul Dorin Prunariu, acest moment istoric pentru România și
pentru istoria cercetării universului.

Acest eveniment este marcat de Rotary Club
București impreuna cu Districtul Rotary 2241
România și Republica Moldova, prin lansarea
pachetului aniversar în ediție de colecție,
format din poster printat pe hartie manuală,
cu semnătura lui Dorin Prunariu, înseriat și
sticla de vin roșu Budureasca „Ad Astra”.
Prin achiziționarea acestui pachet aniversar, în
valoare de 150 lei, devenim parte din
“echipajul” exclusivist care celebrează această
reușită românească de cucerire a spațiului
cosmic, prin Dorin Prunariu. O parte din suma
adunată, de la rotarienii care vor colecționa
acest pachet în ediție limitată, va fi folosita
pentru alte misiuni umanitare conduse de
Rotary Club Bucuresti.
Comandati pachetul aniversar accesand http://www.rotary-bucharest.org/aniversare40/

Rotary Club București: prezentare Fundația Conservation Carpathia
În data de 1 aprilie colegii din Rotary Club București au beneficiat de prezentarea activității Fundației
Conservation Carpathia, realizată de Dl. Christoph Promberger, Director Executiv al fundației.
Tot ce a realizat această fundație până acum în România este impresionant, dorim să menționăm:
•
•
•

peste 25.000 ha de păduri conservate în Munții Făgăraș, Parcul Național Piatra Craiului și
Munții Leaota;
tăieri ilegale oprite și suprafețe extinse reîmpădurite;
protejarea animalelor sălbatice și reintroducerea speciilor dispărute din Munții Făgăraș:
zimbri și castori.

Dorim să consolidăm colaborarea cu Fundația Conservation Carpathia și vă invitam să descoperiți
mai multe despre activitatea lor pe site-ul https://www.carpathia.org/ro/ sau pe
https://travelcarpathia.com/ro/

Ședința comuna Rotaract Club București – Rotary Club București
În data de 8 aprilie am desfășurat o primă ședință comună în offline, în acest an marcat de
pandemie, împreună cu mai tinerii noștri colegi din Rotaract Club București, în locația de suflet
- JW Marriott Bucharest Grand Hotel.
Invitații noștri au fost:
•

•

Alina
Moldovan
managing partner al
societății de avocați Firon
Bar Nir, mamă, soție și
supraviețuitoare
a
cancerului de sân și
Valentin
Bunea
nutriționist,
fondatorul
Body Engineering și al
programului Weightless.
Valentin a fost alături de
Alină pentru a o sprijini în
adoptarea unui stil de
viață sănătos care să nu
fie o povară cu rețete de
slăbit sau program de
mese cu ore stricte.

Sendința ne-a bucurat în mod deosebit din două puncte de vedere: datorită sfaturilor de nutriție
mai mult decât binevenite și a faptului că ne-am revăzut împreună cu colegii din Rotaract așa
cum obișnuiam să o facem săptămânal înainte de pandemie.
Tot în luna aprilie am primit și vizita online a reprezentanților asociației Ateliere fără Frontiere.
Asociația Ateliere fără Frontiere este o organizație nonprofit românească, înființată în 2008,
pentru inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate,
parte din SOS Group - International Action, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
O parte dintre lucrurile minunate pe care le-a realizat această asociație este donarea a peste
17 000 de calculatoare recondiționate către copii și școli din întreaga țară, iar noi intenționam
să îi sprijinim în continuare în efortul lor.
Mai multe despre asociație puteți citi pe https://www.atelierefarafrontiere.ro/
https://www.educlick.ro/

===

și pe

Rotary Club Suceava Cetate a donat echipamente sanitare pentru personalul de
la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Sasca Mică
Este misiunea clubului să servească mai presus de sine. De aceea, continuăm să alocăm
resurse în aceleași scopuri de prevenție și dotare cu echipamente și materiale de protecție acolo
unde este nevoie, întrucât pe lângă educație, sănătatea este una din direcțiile strategice.
Am revenit după un an la Centrul
de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Sasca Mică.
CRRN Sasca Mică este cel mai
mare centru de acest gen din
România și este o oază de
căldură și dragoste pentru cei
peste 350 de beneficiari. Ei sunt
tratați ca într-o mare familie de
către personalul angajat, care în
permanență se formează și
participă la cursuri și schimburi
de experiență. Astfel se urmărește ca beneficiarii să aibă parte de îngrijire și tehnici de
recuperare la cele mai înalte standarde, au afirmat reprezentanții instituției.
Cu acest prilej am venit în sprijinul personalului și am donat dezinfectanți de nivel înalt,
combinezoane de protecție, viziere medicale de protecție, botoși, măști FFP3/KN5 și măști de
protecție în trei straturi, toate acestea în valoare de peste 16.000 lei. În vremurile pe care le
trăim prevenția și protecția sunt de mare importanță și sperăm ca gestul nostru să ia un pic din
povara provocărilor financiare cu care se confruntă un centru de o asemenea anvergură, a
declarat Marian Medvighi, coordonatorul logistic al campaniei END COVID-19 NOW.
Acțiunea de la Sasca Mică face parte din campania END COVID-19 NOW derulată încă din
primăvara anului trecut de clubul nostru. Atunci comunitatea suceveană era pusă la grea
încercare, nu doar populația, mediul economic, ci și autoritățile. Nevoia de siguranță, de
securitate, de sănătate este una continuă și ne bucurăm de fiecare dată când putem fi de real
ajutor, a precizat Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava Cetate.
Campania END COVID-19 NOW derulată de către RCSC a presupus achiziționarea și
distribuirea, cu ajutorul sponsorilor și partenerilor, în principal către Spitalul Județean de Urgență
Sfântul Ioan Cel Nou din Suceava, a două ventilatoare, un analizor FIA 8600, lămpi UV, aparate
pentru respirație asistată BiPAP Prisma 30ST, nebulizatoare cu biocid, tensiometre, termometre
și alte materiale și consumabile de protecție.

Rotary Club Suceava Cetate plantează
Sâmbătă, 17 Aprilie 2021, am participat la o acțiune de reîmpădurire a unei suprafețe forestiere
aflată în administrarea Ocolului Silvic Stulpicani din cadrul Direcției Silvice Suceava.
La acțiune au mai participat voluntari ai Asociației Pentru Promovarea Educației Elementare
Botoșana și personalul ocolului silvic. Au fost plantați în total 2.700 de puieți din speciile molid și
brad, în unitatea de producție II Negrileasa.
Pădurile au avut de-a lungul istoriei și vor avea și în viitor un important rol ecologic și economicosocial. Pornind de la
această premisă ne-am
propus ca prin implicarea
noastră
să
fim
un
exemplu pentru cei din
jurul nostru care participă
voluntar la astfel de
acțiuni, să le explicăm
modul în care se face
regenerarea
și
gospodărirea pădurii și să
îi implicăm activ în acest
proces. Un vechi proverb
spune «Dacă te gândești
la ziua care va urma, ia-ți
ceva de mâncare. Dacă te
gândești la anul care va
urma, plantează un copac. Dacă te gândești la secolul care va urma, atunci fă educație copiilor».
Sănătatea și educația sunt principalele direcții strategice ale clubului nostru. Ele se îmbină perfect
cu partea de educație ecologică „predată” în mod practic, de către specialiști, în cadrul acțiunilor
de împădurire, a declarat Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava Cetate.
La sediul ocolului, sub coordonarea specialiștilor de la Ocolul Silvic Stulpicani inginerii Miroș Radu
și Plaiu Nicolae, a avut loc instruirea pe partea de sănătate și securitate în muncă, precum și
prezentarea și explicarea regulilor sanitare impuse de situația pandemică actuală. La locul de
împădurire s-a prezentat practic tehnica plantării puieților, aspect care le va fi folositor
participanților și în viitor.
Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, inginer George Celsie, în campania de împăduriri din
această primăvară vor fi plantați aproape 5,8 milioane de puieți.
Ne dorim ca această primă acțiune de împădurire la care a participat clubul nostru să fie startul
unui proiect pe termen lung, an de an să fim prezenți pe șantierele de împădurire cu membrii
clubului, colaboratori, parteneri și alți voluntari. Știm că tot ceea ce facem depinde de mediul
înconjurător și de resursele pe care natura ni le oferă. Credem în dezvoltarea durabilă care
presupune să luăm din natură ceea ce ea ne oferă pentru a ne acoperi nevoile curente însă în
așa fel încât generațiile viitoare să poată beneficia de cel puțin atâtea avantaje și resurse ca și
generația actuală. Și, din fericire, pădurea este o resursă regenerabilă, a încheiat Vasile Varvaroi.
===

Rotary Club Bistrita Nosa: Proiectul de susținere a programului de rezidență și
îngrijire pentru copii de la Mănăstirea Piatra Fântânele
RC Bistrița Nosa a organizat încă o acțiune caritabilă din cadrul proiectului de susținere a
programului de rezidență și îngrijire derulat de Mănăstirea Piatra Fântânele.
Lăcașul de cult ce poartă Hramul Nașterii Maicii
Domnului, este situat în Pasul Tihuța, în localitatea cu
același nume, din județul Bistrita-Nasaud și, pe lângă
activitățile curente care se desfășoară într-un asemenea
așezământ monahal, măicuțele au în îngrijire
permanentă un grup de 23 de copii ce învață la grădinița
sau școala din localitate și care provin din familii
defavorizate sau al căror domiciliu se află în cătune aflate
la mare distanță față de grădiniță/școală, cu posibilități de
navetă inexistente.
În apropierea Sărbătorilor Pascale, RC Bistrița Nosa a donat materiale sanitare, de igienă,
dezinfectante, alimente și cărți, spre bucuria măicuțelor și a copiilor din programul de rezidență.

Rotary Club Bistrita Nosa: Proiectul “Rotary Bistrita Nosa susține Via Transilvanica”
În data de 17 aprilie, reprezentanți ai Clubului Rotary Bistrita Nosa au participat la sediul Tășuleasa
Social din Piatra Fântânele, la instruirea ”părinților adoptivi” ai traseului "Via Transilvanica" ce
parcurge județul Bistrița-Năsăud.
Întâlnirea a avut scopul de a aprofunda
cunoștințele despre
marcaje
și îngrijirea
traseului Via Transilvanica și pentru a semna
acordul de parteneriat pentru preluarea în
intretinere a celor 8 km de traseu de a căror
îngrijire răspunde RC Bistrița Nosa, cuprinși
între Biserica din Jeica și Castelul Teleki din
Posmuș, județul Bistrița-Năsăud. Urmare a
acestui parteneriat, Clubul nostru va efectua
acțiuni periodice de verificare și refacere a
marcajelor de pe traseu, va remedia cu sprijinul
autorităților publice, acolo unde este posibilă o
astfel de intervenție, eventualele deteriorări de
pe traseu și va desfășura activități de ecologizare, astfel încât traseul să fie practicabil, în mod
adecvat, pe toată perioada în care este deschis accesului turiștilor.

Parteneriatul RC Bistrița Nosa cu Asociația
Tăsuleasa Social este unul început în urmă cu mulți
ani, prin organizarea taberelor YEP de voluntariat.
Parteneriatul s-a dezvoltat apoi și cu privire la "Via
Transilvanica" - proiect ce a plecat din BistrițaNăsăud - și pe care Clubul nostru l-a susținut
financiar printr-o contribuție de 3.000 de euro
pentru amenajarea a 3 km, pe teritoriul județului
nostru.
”Drumul care unește” este cel mai ambițios proiect
de promovare a turismului din România, singurul
proiect al societății civile menționat nominal în
planul Național de Redresare și Reziliență ca și
proiect matur de mare success. Via Transilvanica
leagă culturi și obiceiuri pe tot parcursul său de
aproximativ 1.400 km, de la Drobeta-Turnu Severin
- unde a intrat pentru prima dată în țară Regele
Carol și până la Putna, unde se odihnește
domnitorul Ștefan cel Mare.
Este un proiect mare și frumos, care face mai
puternice legăturile între rădăcinile adânci ale
istoriei noastre și ceea ce vrem să construim pentru viitor și generații întregi vor avea prilejul să
cunoască mai multe despre originile noastre, despre țara în care trăim și despre ceea ce natura
are de oferit. Până acum au fost realizați 800 km. Visul Tășuleasa Social este de a amenaja acest
traseu cu macadam, astfel încât să poată fi utilizat 8 luni pe an.

Rotary Club Bistrita Nosa: Proiectul “RC Bistrița Nosa susține educația”
Proiectul Rotary Bistrița Nosa susține educația a
început în urmă cu 10 ani și continua să se
dezvolte. Îi susținem atât pe copiii aflați în nevoie,
pentru a le facilita accesul la educație, cât și
excelența în educație.
De-a lungul timpului, în prima categorie, am oferit
în acești ani sprijin în: mobilier școlar pentru
comunei Mărișelu si satul Jeica, mobilier și peste
1.000 de cărți pentru Școlile din Viile Tecii și
Strâmba, toate din județul Bistrița-Năsăud,
precum și cazuri individuale de elevi cu posibilități
material reduse. În ceea ce privește excelența în educație, am susținut elevi și studenți din diferite
categorii sociale, care au obținut rezultate remarcabile la învățătură.
În cursul acestui an, un alt caz s-a adăugat proiectului nostru. Este vorba despre Vrașmaș
Alexandra elevă a Liceului Tehnologic de Servicii, abandonată de părinți, care a rămas fară sprijin
financiar și fără adăpost, aflată în pragul abandonului școlar pentru a-și câștiga existența.
În Săptămâna Mare, RC Bistrița Nosa i-a dăruit tinerei, alimente, veselă,
îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de curățenie.

Rotary Club Vișeu de Sus: programul ERASMUS+
Susținerea perfecționării profesionale în Europa a elevilor din Liceul Teoretic ”Bogdan-Vodă”
Una dintre direcțiile de acțiune ale Clubul Rotary Vișeu de Sus a fost, încă de la înființare,
susținerea și încurajarea educației și a tinerilor. De această dată, clubul s-a implicat în susținerea
mobilității transnaționale a elevilor în scopul formării și perfecționării profesionale, în cadrul
programului ERASMUS+. Prin intermediul acestui proiect, 42 de elevi de clasa a XII-a ai liceului
vor realiza stagii de practică în Austria, Germania și Irlanda, facilitându-se astfel dezvoltarea
profesională a acestora și creșterea șanselor de inserție pe piața de muncă europeană.

Rotary Club Vișeu de Sus: sprijin pentru o viață
Clubul a achiziționat un scaun rulant cu sistem de poziționare pentru o persoană cu infirmitate
motorie cerebrală (IMC) din comunitate. Deși nu există un tratament pentru IMC, educația și
îngrijirea copiilor, în paralel cu utilizarea unui sistem de poziționare adecvat, pot ajuta mult.
Sistemul de poziționare pentru copii cu IMC răspunde unei nevoi de bază – oferirea unui suport
stabil care ajută copilul să dezvolte un nivel de mobilitate inaccesibil până în acel moment.

Rotary
Club
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Vișeu

de

Sus:

vizita

În 21 aprilie a avut loc vizita oficială a guvernatorului
Districtului 2241 România și Republica Moldova,
Wilfred Călinoiu. Membrii RC Vișeu de Sus au avut
bucuria să afle informații de la nivel internațional și
districtual, dar și să împărtășească experiențe din
activitățile Rotary cu DG Călinoiu.

Rotary Club Vișeu de Sus: Ziua Pământului
În 22 aprilie, împreună cu Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului, reprezentanții
clubului au marcat Ziua Pământului la Centrul de Activități pentru Copii (centru ai cărui beneficiari
sunt copii aflați în evidența Serviciului Social al Primăriei Vișeu de Sus). Au fost realizate activități
de conștientizare a importanței protejării mediului înconjurător sub formă de joc și desene, activități
în care copiii au fost foarte implicați.

Rotary Club Vișeu de Sus: Interact – alături de
copii
Clubul Interact a continuat să fie, și în această
perioadă, aproape de copii. În acest sens, tinerii au
realizat atât activități distractiv-educative, dar și
umanitare.
”Iepurașul de Paște” a fost o activitate desfășurată cu
copiii de la Centrul de Activități Vișeu de Sus. Membrii
Interact au desenat și s-au jucat împreună cu cei mici,
iar la finalul activității le-au oferit daruri dulci. Pentru
copiii cu situații materiale și familiale dificile,
interactienii au organizat diferite acțiuni, în cadrul
cărora au achiziționat și distribuit pachete cu alimente,
produse de igienă și de strictă necesitate.

Realizatorul E-Newsletter-ul Districtului 2241 este VLAD
POPOVICI, District Public Image Committee Chair de la
RC București Excelsior.
Pentru o comunicare eficientă și unitară, vă rugăm să țineți
cont de următoarele criterii în conceperea anunțurilor
voastre:
•
•

Data limită de transmitere a materialelor finale,
verificate de greșeli de ortografie și diacritice
adăugate, va fi dată de 10 a fiecărei luni.
Subiectul mailului să conțină tag-ul [Rotary
Newsletter] și atașat un document Word în care
sunt puse proiectele clubului, respectând structura:
titlu proiect, nume club, dată, textul descriptiv al
proiectului și pozele embeduite în document cu
opțiunea Wrap Tight.

Adresa la care veți trimite newsletter-ul de club
este: vlad.popovici@gmail.com
Vă doresc un an cu cât mai multe proiecte și evenimente
de succes!

