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Rotary Club Timișoara: mașina frigorifică achiziționată prin donații a ajuns la DSP Timiș
Joi, 11 martie 2021, este o zi importantă pentru timișeni și îndeosebi pentru Direcția de Sănătate
Publică a Județului Timiș, care, prin grija unor oameni de suflet recepționează o mașină frigorifică
necesară transportului de vaccinuri.
”Aceasta va fi folosită atât în perioada
pandemiei, cât și ulterior, în toate
campaniile de vaccinare. Reamintim
cu această ocazie importanța
vaccinării, prin care de-a lungul
timpului s-a reușit eradicarea mai
multor boli infecțioase.
Achiziționarea autoturismulului a fost
posibilă sub cupola Asociației Rotary
Club Timișoara, prin donațiile
societăților
economice:
Profi
România, Heraeus România, Sar Security Timișoara, Modvin Dumbrăvița și Agrifood Services
Timișoara, demonstrându-se încă odată solidaritatea oamenilor în momente cruciale.
Ca simbol al respectului și recunoștinței sale, DSP Timiș aduce sincere mulțumiri! Oamenii se
definesc prin faptele lor și dumneavoastră ați demonstrat din plin acest lucru!”, este mesajul
organizatorilor acestui important proiect caritabil.

===
Rotary Club Deva Castrum este alături de copiii cu dizabilitați!
2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a
Autismului. La nivel mondial un copil din 100 este
afectat de autism!
Rotary Club Deva Castrum a pregătit o vizită
celor 12 copii aflați în asistență, tratamentul și
îngrijirea Asociației Orizonturi Senine din Deva.
Rotarienii au oferit copiilor rechizite, jocuri
speciale și un tort încărcat de surprize adecvate
persoanelor cu autism și nevoi speciale.
Dorința noastră este de a informa și sensibiliza
comunitatea cu privire la problematica
persoanelor cu autism și a familiilor acestora.
În cadrul întâlnirii, cei mici și cei mari s-au bucurat
împreună comunicând prin joc și încercând să
lege și să dezlege misterele puzzle-ului pentru
copiii cu nevoi speciale.

Rotary Club Cluj-Napoca: “DEPISTARE PRECOCE – VIEȚI SALVATE” –
Examinarea Endoscopică a tumorilor maligne ale capului și gâtului
Realizand un GG de peste 60.000 USD RC Cluj-Napoca a achiziționat un sistem de endoscopie
video flexibilă Karl Storz in cadrul proiectului intitulat “Depistare precoce – vieți salvate.
Examinarea endoscopică a tumorilor maligne ale capului și gâtului”.
Echipamentul a fost donat catre Clinica de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială Cluj-Napoca, din
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.
Proiectul a fost realizat prin contribuția financiară a
clubului și a clubului partener RC Pecs din Ungaria,
precum și cu suportul financiar generos al districtului
și al Fundației Rotary International.
Aparatul a fost pus în funcțiune începând cu luna
decembrie 2020, după o prealabilă instruire asupra
manipulării acestuia. La instructajul efectuat de către
reprezentanții firmei Karl Storz România a fost
prezent întregul corp medical al Clinicii de Chirurgie
Orală și Maxilo-Facială, medici primari, specialiști și
rezidenți precum și asistenții medicali. Din nefericire,
datorită condițiilor epidemiologice actuale și a
restricțiilor de acces în spitale, predarea
echipamentului către Clinica de Chirurgie Orală și
Maxilo-Facială nu s-a putut realiza într-un cadru
festiv.
Beneficiarul direct al acestui proiect este comunitatea
locală, dar și cea a regiunilor limitrofe, ținând cont de
larga adresabilitate de care se bucură Clinica de
Chirurgie Orală și Maxilo-Facială din Cluj-Napoca, unde, conform datelor statistice oficiale, mai
mult de jumătate dintre pacienții internați și tratați provin din alte județe decât județul Cluj.
Detectarea precoce a leziunilor maligne primare, a recidivelor locale post-terapeutice sau a unor
noi leziuni tumorale secundare va permite creșterea standardelor de calitate în asigurarea
asistenței medicale a pacienților oncologici, cu impact direct asupra prognosticului și calității
vieții acestora. Clinica de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială Cluj-Napoca, ca și centru medical de
referință în domeniu, este acum pregătită să răspundă cerințelor moderne de depistare precoce
a leziunilor maligne ale capului și gâtului.

===

Rotary Club Onești: donație de carte
La începutul lunii martie, membrii Clubul Rotary din Onești a
lansat, la nivelul comunității locale, colecta de carte având drept
beneficiari deținuții Penitenciarului din Bacău și copiii Centrului
de Detenție Juvenilă din Tg. Ocna.
Au fost donate 320 de volume din literatura română și cea
străină, romane celebre, cursuri de limbi străine, chiar și
dicționare. Directorii educativi și bibliotecarii celor două instituții
au fost impresionați de colecta noastră.
Dacă la început această campanie nu a atras publicul scontat,
după câteva zile tot mai mulți localnici s-au arătat interesați de
activitatea clubului nostru. La cererea comunității, vom relua
astfel de activități.

===
Rotary Club Alba Iulia a donat Centrului de Transfuzie Sanguină Alba un generator
electric (grup electrogen Diesel)
Acest generator va crea posibilitatea
Centrului de Transfuzie Sanguină să
funcționeze în cele mai bune condiții, chiar
dacă are loc o întrerupere a curentului
electric din reteaua publică, asigurând
energia necesară pentru funcţionarea
neîntreruptă a aparaturii, esențială pentru
păstrarea corespunzătoare a rezervelor de
sânge.
Transfuziile de sânge sunt vitale în caz de
accidente grave și de intervenții
chirurgicale majore și sunt adesea
necesare pentru pacienții bolnavi de
cancer și în tratarea unor boli ereditare
hematologice cronice, cum ar fi talasemia.
Fondurile pentru achiziționarea echipamentului, în valoare totală de 45.000 lei (inclusiv TVA), au
fost asigurate integral de către sponsorul Star Assembly SRL, care dă incă o dată dovadă de
responsabilitate socială și de implicare în problemele comunității
Donația a avut loc la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Albă în prezența a doamnei director
Dr. Ana Savu, a domnului Florin Secașiu - președinte Rotary Club Alba Iulia și a domnului Josef
Rueckert – Director Achiziții Star Assembly SRL.
Președintele Rotary Club Alba Iulia domnul Florin Secașiu a mulțumit sponsorului subliniind
importanța acestui proiect, care continuă colaborarea dintre Rotary Club Alba Iulia şi Star Assembly
SRL. Totodată a reiterat angajamentul Rotary Club Alba Iulia de a se implica în proiecte care vor
contribui la binele comunității locale.

Rotary Club Suceava Cetate a oferit un altfel de mărțișor: sânge pentru viață
La începutul lunii martie, când natura renaște și sunt multiple motive de sărbătoare, am revenit la
Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava și a oferit comunității locale un altfel de
mărțișor.
Donarea de sânge este un act voluntar, unanim și plin de încărcătură civică pe care o persoană
sănătoasă îl poate face. De aceea am revenit pentru a treia oară și am donat un pic de timp și
câte o punguță de sânge pentru ca viața semenilor noștri aflați în nevoie să continue în condiții
mai bune. Suntem conștienți că elementele sanguine de la un singur donator pot ajuta până la
trei pacienți iar acest lucru ne motivează să venim cu regularitate la centrul de transfuzie și să
dăruim speranță la viață. Acest gest este un altfel de mărțișor pe care membrii clubului nostru îl
oferă celor aflați în nevoie, a spus Vasile Varvaroi, președintele clubului.

Cât despre riscurile și beneficiile donării de sânge, dr. Maria Pilat, directorul Centrului Județean
de Transfuzie Sanguină Suceava precizează: „Pentru donator, nu există niciun risc. Organismul
are în permanent o rezervă de circa 300-400 ml de sânge și o capacitate de a reface rapid
sângele donat. În procesul de recoltare folosim doar consumabile și echipamente medicale cu
unică folosință. Donatorul beneficiază întotdeauna de un control medical și o serie de analize de
sânge. Donarea regulată reîmprospătează sângele și întărește sistemul imunitar. Se reglează
astfel nivelul mărit al trigliceridelor și colesterolului, se diminuează riscul de paralizie și AVC cu
30% iar rezistența organismului crește în timp la eventuale șocuri hemoragice.”
După acțiunea de donare dr. Mihai Jr. Crețeanu, membru al clubului a precizat că la Rotary Club
Suceava Cetate ne propunem să încurajăm semenii noștri să participe activ la salvarea de vieți
prin donarea de sânge. Acțiunea de la începutul lunii martie conturează un proiect mai amplu al
clubului nostru prin care urmărim să informăm comunitatea suceveană despre importanța donării
de sânge și impactul pozitiv pe care îl are acest gest atât la nivel de individ cât și de comunitate.
Gestul de a dona recurent sânge este unul firesc în rândul membrilor RCSC. Până la urmă nu
trebuie să fii forțat de împrejurări să donezi, ci să fii conștient că a face bine în jurul tău, ori de
câte ori poți, înseamnă să ajuți la progresul comunității locale. Picătură cu picătură devenim tot
mai buni și mai sănătoși în fiecare zi! a încheiat dr. Liviu Trifina, donator și membru al clubului.

Rotary Club Suceava Cetate a adoptat 13 kilometri din Via Transilvanica
Sâmbătă, 13 Martie 2021, am încheiat un parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social prin care am
adoptat 13 kilometri din Via Transilvanica.
Via Transilvanica este un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri care pornește de la Putna,
județul Suceava, și se termină la Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Drumul poate fi
parcurs după voia călătorului, fie pe etape, fie în întregime, pe jos, cu bicicleta, sau chiar și
călare. Traseul de pe teritoriul județului Suceava are 136 de kilometri și străbate zone pitorești cu
monumente istorice unice în lume.
Ruta adoptată de noi pornește de la borna 110 situată în Dorna Candrenilor și se termină la
borna 123 din Poiana Stampei.
Pentru că natura este un
templu de sănătate care oferă
numeroase posibilități de
mișcare și pentru că la Rotary
Club Suceava Cetate
dezvoltăm proiecte în această
direcție încă de la înființarea
asociației noastre, suntem
onorați că am devenit acum
parte din familia Via
Transilvanica în calitate de
părinte de drum, a spus Vasile
Varvaroi, președintele Rotary
Club Suceava Cetate.
Traseul este unul accesibil și ușor de parcurs chiar și de copii. Zona adoptată traversează
drumuri comunale, drumuri forestiere, poteci, pajiști și coame de dealuri, trasee de drum deja
existente care nu afectează în vreun fel proprietatea publică sau privată. Drumeții care parcurg
acest traseu trec pe lângă ferme, unitățile producătorilor locali, case tradiționale, obiective
turistice, culturale și de agrement.
Paul Burzo, voluntar Tășuleasa Social și responsabil al părinților de drum a declarat: Via
Transilvanica trebuie să devină cu adevărat proiectul nostru al tuturor. Pentru ca acest lucru să
se întâmple organic, ideea părinților de drum este una cu foarte mult sens. Drumul acesta va
avea la un moment dat 1.400 de km, ceea ce înseamnă că Tășuleasa Social nu mai poate fi
responsabilă în totalitate pentru mentenanța lui. Colaborarea cu părinții de drum presupune un
transfer de know-how și de încredere, dar de asemenea dă oamenilor șansa sa fie parte din
identitatea acestui proiect. Noi ne bucurăm că Via Transilvanica a fost primită cu atâta entuziasm
în județul Suceava și ne pregătim să îi cunoaștem și pe părinții de drum din alte județe.

În cadrul acestui parteneriat, Rotary Club Suceava Cetate își ia angajamentul pe termen nelimitat
să desfășoare activități care să aducă plus-valoare comunităților locale și mediului înconjurător:
• să efectueze vizite și activități de ecologizare pe traseul „adoptat” ori de câte ori este
necesar;
• să interacționeze cu comunitatea locală pentru a identifica oportunități pe care le poate
oferi zona;
• să mențină o legătură strânsă cu Tășuleasa Social și să se implice în diverse acțiuni ce au
ca rol o bună menținere a traseului adoptat, precum întreținerea în stare bună a
indicatoarelor turistice de pe traseu;
• să mențină o legătură amiabilă, bazată pe bună-credință, cu autoritățile locale pe orice
temă legată de traseul Via Transilvanica.
• Drumețul care parcurge traseul Via Transilvanica nu este constrâns să meargă cu cortul,
ci poate rămâne peste noapte la o gospodărie sau la o unitate de cazare din zonă.
• Acesta este întocmai spiritul proiectului derulat de Asociația Tășuleasa Social: să aducă
drumeții mai aproape de oamenii locului, acolo unde pot avea o experiență diferită în
fiecare zi. Localizarea traseului Via Transilvanica urmărește să deservească interesul local
din punct de vedere turistic, economic și cultural. Este bine știut că la noi în zonă, oamenii
au în curte casa cea bună și bucătăria de vară. Așa este tradiția locului: oaspetele va fi
poftit întotdeauna în casa cea bună și va fi tratat ca un împărat. Poiana Stampei este
poarta de intrare în Bucovina dinspre Ardeal, un punct de confluență între două zone
istorice ale României. Îi așteptăm cu drag pe drumeți să descopere locurile noastre
inedite, traiul și tradițiile localnicilor și punctele noastre de atracție precum Casa Muzeu,
Tinovul Poiana Stampei ori Sala Polivalentă, a precizat Viluț Mezdrea, primarul comunei
Poiana Stampei.
Suntem privilegiați ca țară că cineva s-a gândit să promoveze România și zonele sale pitorești
într-un proiect inedit, precum al celora de la Tășuleasa Social, care să implice activ comunitățile
locale cărora le aduce și numeroase beneficii. Proiectul Via Transilvanica este un promotor al
autenticității și al spiritului românesc și angrenează un efort continuu al oameniilor locurilor,
autorităților locale și județene. Echipa RCSC contribuie la descoperirea și promovarea bogățiilor
naturale și culturale și a unui stil de viață sănătos, a încheiat Vasile Varvaroi.

Rotary Club Suceava Cetate – mesaj de Ziua Mondială a Teatrului
Ziua Mondială a Teatrului, aniversată în fiecare an la 27 martie, a fost instituită în 1961, de
Institutul Internaţional de Teatru, iar din 1962, a devenit un eveniment anual, organizat de
comunitatea internaţională de teatru.
În ţara noastră istoria teatrului începe în mai 1798, când un grup de actori primea autorizaţie,
din partea domnitorului Hangerli-Vodă, să înfiinţeze o trupă de teatru.
Cu această ocazie, Răzvan Bănuț, actor la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava și
membru al Rotary Club Suceava Cetate transmite următorul mesaj.
"De-a lungul istoriei, în cele mai grele momente, omenirea și-a găsit alinare în teatru. Nu pentru
că e puternic ci pentru că e fragil. Nu pentru că e invincibil, ci pentru că e vulnerabil. Nu pentru
că e etern, ci pentru că e efemer.
Astăzi, în goana noastră nebună
înspre fericire, putere și siguranță,
pare că nu mai avem nevoie de
teatru, și poate că asa e. Dar oare
condamnarea fragilității înseamnă
putere?
Izgonirea vulnerabilității înseamnă
siguranță? Ignorarea suferinței
înseamnă fericire?
Teatrul suportă cu stoicism și
umilință, în fiecare clipă, imensa
povară dintre a fi și a nu fi.
Adică viața. Vă urez la mulți ani,
fragilitate, vulnerabilitate, iubire,
viață."
Misiunea clubului nostru este aceea de a deschide noi orizonturi în cadrul comunității locale.
Direcțiile strategice vizează implementarea de proiecte în domeniul sănătății și al educației, fără
a se substitui sistemului sanitar și de învățământ, ci a veni în completarea acestora, acolo unde
este nevoie.
"Sunt bucuros că am oportunitatea de a face parte din echipa Rotary Club Suceava Cetate și
sunt nerăbdător să facem lucruri frumoase împreună. Mă simt pregătit să-mi folosesc
aptitudinile pentru a fi de ajutor comunității în care locuim și de a aduce schimbări în bine și de
durată", a încheiat Răzvan Bănuț.

===

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis: copiii pot fi egali în educație, cu ajutorul
nostru!
Plecând de la necesitatea continuării educației online în perioada pandemiei, pentru ROTARY
ALBA IULIA CIVITAS SOLIS, 1 Decembrie 2020 a reprezentat demararea unei noi campanii în
folosul comunității, prin proiectul ”Copiii pot fi egali în educație cu ajutorul nostru!”.
Campania de strângere de fonduri a
fost dedicată copiilor din medii
defavorizate care au nevoie de o
tabletă electronică și conectare la
internet pentru a putea participa la
cursurile școlare online. Prin
generozitatea membrilor clubului, a
colegilor rotarieni din întrega țară,
precum și a sponsorilor persoane
fizice și juridice, Rotary Club Alba Iulia
Civitas Solis a reușit să strângă pentru
această cauză suma de 14.000 lei.
Luna martie 2021 a reprezentat finalizarea acestui proiect. Din fondurile obținute, am reușit să
achiziționăm 20 de tablete electronice și 20 de abonamente de conectare la internet pentru un
an. Micii beneficiari ai acestei campanii au fost 20 de copii ce învață la școlile gimnaziale din
Daia Română – 9 copii, Răchita – 1 copil, Avram Iancu -1 copil. Printre destinatari s-au numărat
și 4 copii de la Centrul de zi pentru copii ”Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia și 3 copii de la
Casa de tip familial ” Sfântul Ioan Botezătorul” din Aiud. De asemenea, 2 tablete și abonamente
au fost oferite copiilor din familia Rațiu din Alba Iulia, familie din care 8 din cei 9 copii sunt elevi,
dar aceștia au primit din partea școlii doar 2 tablete pentru orele online.
Toți acești copii, cărora le-a lipsit
posibilitatea de a participa zi de zi la
orele online, conectarea cu dascălii
și colegii lor, au primit cu bucurie și
entuziasm acest drept la educație de
care trebuie să beneficieze.
Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis
dorește să le mulțumească colegilor
rotarieni din țară pentru că au înțeles
să ni se alăture și să facă posibilă
realizarea acestui proiect în
beneficiul copiilor defavorizați din
județul Alba și implicit, în beneficiul
educației ce trebuie asigurată fiecărui
copil din România .

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis: ședință comună cu Rotary Cugir Anima Mundi
În spiritul prieteniei rotariene, în
data de 25.03.2021, membrii
Rotary Alba Iulia Civitas Solis au
fost invitații finilor de la Rotary
Cugir Anima Mundi – noul club
rotarian înfințat în județul Alba în
iunie 2020.
Alături de membrii celor două
cluburi a fost prezent Asistent
Guvernatorul zonei 16 – colegul
nostru de la Rotary Club Alba
Iulia – Ilie Sbucimelea.
Am discutat și gândit acțiuni
comune pe care ne dorim să le
realizăm în acest an rotarian, cu
impact în comunitățile din care
facem parte.
Un prim proiect se va desfășura în luna aprilie, fiind dedicat mediului înconjurător, prin
ecologizarea zonei de pe Râul Mare – Cugir.
Ne dorim cu toții un mediu sănătos pentru noi și generațiile viitoare, iar această acțiune am
gândit-o ca un mesaj către membrii comunității de a respecta natura și viața.
Așteptăm cu nerabdare să punem în practică toate ideile discutate, să ne cunoaștem mai bune
și să ne bucurăm de prietenia care ne leagă prin voluntariat.

===
Rotary Club București continuă acțiunile caritabile
Luna martie am dedicat-o, în Rotary Club București, continuării acțiunilor caritabile și susținerii
cauzelor în care ne-am implicat în acest an Rotarian.
Astfel am persistat în sprijinul oferit familiei tânărului Darius, diagnosticat cu Tulburare Spectru
Autist, pentru care am organizat un concert online de strângere de fonduri în luna decembrie,
susținut de colega noastră, pianistă Mădălina Pasol. Pagina online creată special pentru acest
eveniment - http://www.rotary-bucharest.org/en/concert/ a continuat să genereze venituri din
donații, iar sumele colectate de la data concertului, peste 2.000 de lei, au fost oferite familiei lui
Darius. Mulțumim tuturor colegilor din district pentru implicarea în acest proiect și vă invităm să
promovați în continuare pagina dedicată concertului!

Un alt obiectiv al nostru, în aceasta an, este acela de a susține instituțiile de învățământ atunci
când o putem face. În luna martie, cu ajutorul colegului nostru Marius Leucuția, am donat teste
rapide pentru depistarea Covid 19 către Colegiul German Goethe din București, cu scopul
diminuării riscului răspândirii virusului în rândul elevilor și al profesorilor din colegiu.
Tot cu ajutorul lui Marius, dar și al colegului nostru Ștefan Gheorghiu, am putut să sprijinim cu
4.500 de lei două persoane care trec prin momente grele ca urmare a unei forme rare de
cancer, respectiv al unui accident vascular cerebral.
În luna martie am organizat trei conferințe pentru colegii din club, atât onlie cât și offline, iar
dintre acestea dorim să menționăm aici prezentarea cu tema "Lessons from the US Army" –
aplicarea principiilor de management și leadership din armată în business, susținută de
Sebastian Toporjinschi, fost ofițer în Forțele Speciale al Armatei Române și absolvent printre
altele al celui mai dur training de forțe speciale din lume – “Beretele verzi” la John F. Kennedy
Special Warfare Center and School din UȘĂ. Sebastian este acum trainer, iar mai multe despre
el puteți citi pe https://ascendis.ro/ro/echipa/sebastian-toporjinschi. Pentru că o considerăm o
prezentare inedită, atașăm o imagine cu subiectele atinse de Sebastian în conferință.

===

Rotary Arad Cetate plantează
Printr-o acțiune care a devenit tradiție, Rotary
Arad Cetate contribuie la sănătatea planetei și
la păstrarea spațiilor verzi pentru comunitate.
Acțiunea rotariana de plantare a avut loc în
Pădurea Ceala, zona Maltaret.
Au fost plantați aproximativ 200 de puieți.
Realizarea cu succes a proiectului se
datorează sprijinului primit de la Romsilva,
Rotaract Arad Cetate, Interact Arad Cetate și
prietenilor participanți.

===
Rotary Club Bistrita Nosa: Proiectul “EDUCAȚIA PRIVIND APA ȘI IGIENA SANITARĂ”
Luna Martie este pentru mișcarea Rotariană din toată lumea, luna dedicată Apei și Igienei, una din
temele majore ale acțiunilor și Proiectelor
Rotary Internațional.
La apelul transmis de RC Bistrița Nosa în
luna Septembrie 2020 s-a lansat Proiectul
Districtual “Educația privind apa și igiena
sanitară”, ediția a V-a, la care au aderat
următoarele Cluburi care, de altfel, au și
sponsorizat activitătile proiectului: RC
Bistrița Nosa; RC Chișinau; RC Fălticeni; RC
Oradea Art Nouveau; RC Năsăud; RC Târgu
Mureș Maris. Acestora li s-a adăugat
Districtul 2241, iar materialele editate din
fondurile Districtului - broșuri, pliante, afise –
au fost distribuite și altor Cluburi Rotary care
au solicitat și s-au angajat să se implice în
implementarea Proiectului: RC Baia Mare
2000, RC București Excelsior, RC Iași Copou și RC Râmnicu Vâlcea.
În județul Bistrița-Năsăud, activitățile s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile din luna martie
2021 la școli din Beclean, Năsăud și Lechința și au culminat cu evenimentul realizat de elevii Școlii
Generale “Mihai Eminescu” din Năsăud, chiar de Ziua Mondială a Apei, 22 Martie. Elevii și-au
manifestat bucuria și interesul pentru acest subiect - APA, și-au împărtășit cunoștințele, au cântat și
recitat poezii despre APĂ. La această activitate extrem de reușită, alături de reprezentanții RC
Bistrița-Nosa au participat cei ai RC Năsăud.

Rotary Club Bistrita Nosa: Proiectul “Rotary Hands Across Water”
Ca urmare a întâlnirilor și acțiunilor avute în comun cu Districtul Rotary 2490 Israel și a
faptului că PDG Avner Fuchs este WASRAG Ambasador al RI pentru proiectele de apă și
sanitație în zona Rotary a Districtului nostru, am fost contactați și invitați în anul 2019 să ne
alăturăm unui Program de înfrățire între școli din mai multe țări, sub egida Rotary Hands
Across Water (RHAW), inițiat de mai multe organizații din Israel.
Proiectul, materializat în Global Grant No. 2099026/2020 are ca scop sensibilizarea tinerei
generații cu privire la problemele existente în infrastructura de apă, pericolul pe care îl
reprezintă lipsa apei, împărtășirea de cunoștințe și schimbul de idei cu alți tineri din alte țări,
dar mai ales identificarea, împreună, de soluții de rezolvare a problemelor, pe care să le
implementeze în viitor.
În cadrul Proiectului
sunt înscrise ca
sponsori 40 de
Cluburi Rotary,
majoritatea din
Israel, dar și din alte
țări: USA, India,
Germania, Albania,
Kosovo, Polonia, la
care s-au alaturat și
3 Cluburi din
Districtul 2241, RC
Iasi “Curtea
Domneasca”, RC
Oradea 1113 și RC
Targu Jiu.
România este reprezentată de 4 școli: EuroEd Iași, Colegiul “Emanuil Gojdu” Oradea,
Colegiul “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu și Colegiul “ Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.
Pe parcursul ultimelor 6 luni au avut loc mai multe întâlniri între părțile implicate din Israel și
Romania, activități de instruire a profesorilor și elevilor, în vederea pregătirii unor prezentări
tematice la alegere, din domeniul apei și mediului înconjurător.
În data de 17 martie 2021 a avut loc evenimentul de final al primei perioade a Proiectului
Pilot, care a adus împreună zeci de școli din Israel, Romania, Polonia, USA, Albania,
Kosovo, cu peste 350 de participanți, marcând în avans Ziua Mondiala a Apei – 22 martie.
Prezentarile elevilor din România au fost deosebit de apreciate și sunt incluse pe site-ul
Proiectului Hi-Teach, www.hi-teach.org
De asemenea, în data de 31 martie 2021 a fost organizată o acțiune comuna online între
colegiile “Emanuil Gojdu” Oradea și “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, în cadrul căreia, elevii
si profesorii au discutat aspecte legate de schimbările climatice.
Proiectul va continua cu dezvoltarea de relații de parteneriat și înfrățire între scolile din
România și cele din Israel și, sperăm, cu întâlniri fizice între școli, privind abordarea acestor
subiecte deosebit de importante pentru dezvoltarea durabilă a zonelor în care locuim.

Ziua Internațională a Rotary celebrată de Clubul Bistrița Nosa
Clubul Rotary Bistrița Nosa a ales să sărbătorească Ziua Internațională Rotary, 23
februarie, printr-o acțiune specifică unuia dintre proiectele sale de suflet - Rotary susține
educația, precum și printr-un moment festiv. Astfel, Rotary Nosa a dotat cu mobilier școlar
Centrul pentru Educația Incluzivă nr. 2 Bistrița, iar începând cu ora 19:00, cu sprijinul
Palatului Culturii, pe clădirea monument istoric, odinioară Casa asociaţiei meseriaşilor din
Bistriţa, a fost proiectat, pentru 15 minute, logoul Rotary International, în acordurile Uverturii
Egmont a lui Beethoven – imnul oficial al Rotary. Evenimentul a constitut, în același timp,
un prilej de bilanț al activităților și proiectelor Clubului, derulate în ultimul an, dintre care
putem aminti:
•

•

•

Rotary Bistrița Nosa susține sănătatea - ”Împreună pentru Sănătate #endcovid”, în
cadrul căruia Clubui a închiriat, dotat, organizat și pus la dispoziția cadrelor medicale
aflate în prima linie, în lupta cu COVID-19, un spațiu de odihnă adecvat, aflat în
vecinătatea Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita SJU.
RC Bistrița Nosa susține educația: dotarea cu mobilier școlar, cărți, alte materiale,
diverse unități școlare din: Mărișelu, Jeica, Viile Tecii, Strâmba, Bistrița; burse
școlare pentru elevi și studenți cu rezultate remarcabile; Proiectul de educație privind
apă și igiena sanitară, ințiat de Clubul Rotary Bistrița-Nosa și devenit proiect
districtual; Proiectul de susținere a programului de rezidență și îngrijire pentru copii
de la Mănăstirea Piatra Fântânele: sprijinirea celor 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; dotarea cu materiale sanitare, de igienă, dezinfectante,
îmbrăcăminte și cărți.
Rotary Bistrita Nosa susține Via Transilvanica: susținerea financiară pentru
amenajarea a 3 km din "Via Transilvanica", pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud și
adoptarea a încă 7 km din traseu, pentru întreținere și curățenie.

Rotary Club Cișmigiu: RYLA ACT!ON
La data de 2 martie 2021, s-a desfășurat
RYLA ACT!ON zoom, ediția destinată
regiunilor Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș.
S-au înscris 25 de echipe de tineri
Interactieni și Rotaractieni de la Cluburi
din Interact 2241 România & Moldova și
Rotaract 2241 România & Moldova,
mentorați de către Rotarieni inimoși din
Districtul 2241 Rotary România și
Republica Moldova.
Peste 150 de persoane angrenate în acest eveniment - Interactieni, Rotaractieni, Rotarieni,
speakeri, traineri și organizatori - au făcut acest proiect să fie unul de real success. Dorim
să mulțumim tuturor celor 16 Cluburi Rotary, 8 Cluburi Rotaract și 13 Cluburi Interact
implicate și le dorim ca Proiectele intrate în accelerator pe 27-28 februarie să fie
implementate cu succes în comunitățile lor.

Rotary Club Cișmigiu: proiectul Beatitudinem
Uneori un Club Interact sau Rotaract reușește să facă proiecte de impact, mai mari decât la un
Club Rotary.
Este și cazul excepțional al Clubului Interact
Cișmigiu, care în weekend a strâns peste 350
de participanți și donații de peste 12.000 de
lei, cu proiectul BEATITUDINEM, un
eveniment cultural-artistic, de atitudine și cu
notorietate în rândul tinerilor din București.
Ne simțim extrem de bine, mândri și împliniți
datorită vouă, dragi Interactieni! Cu voi
mișcarea Rotary International în Districtul
2241 are un viitor frumos. Felicitări lui Adi
Majuru, colegul, prietenul, viitorul Președinte
Rotary Club București Cișmigiu și Directorul
Muzeul Municipiului București pentru
găzduirea evenimentului.

Rotary Club Cișmigiu: proiectul RotaCHESS
Sâmbătă 6 martie, în sălile puse la dispoziție de către Hotelul Cișmigiu, am demarat
proiectul RotaCHESS, program prin care 26 de elevi din ciclul primar vor fi inițiați în jocul de
șah pe parcursul a opt ore de antrenamente.
Activitatea de instruire a micilor participanți
este coordonată de Aspirantul Christiansen
Sava, Maestru și Antrenor licențiat de către
FIDE (Federația Internațională de Șah).
Conținutul educațional este livrat de către doi
instructori voluntari, Gabriela Stan-Popescu
și Ana Maria Sava, candidate de maestru, cu
experiență vastă în pregătirea tinerilor și
talentaților șahiști Rotary Club București
Cișmigiu este alături de acțiuni care dezvoltă
Comunitatea, începând cu vârstele cele mai
fragede.

Rotary Club Cișmigiu: SERVING THIS FAMILY
Emoționantă este imaginea acestui copil care
învață matematica online, la 50 de km de Ploiești,
pentru un viitor mai bun. SERVING THIS FAMILY
în acțiune.
Totul a început cu neobositul RCS-RDS DIGI
România care a identificat o familie ce trăiește
sub pragul sărăciei în județul Prahova. Lor li s-au
alăturat, imediat, oameni minunați de la JYSK
România. Apoi, Florentina Crusitu de la RCSRDS, Voluntar cu statut vechi, ne-a gasit pe noi
Rotary Club București Cișmigiu.
Iar într-un final a hotarât să ajute și puternicul Habitat for Humanity. Astfel au fost donate:
aparatură electronică, mobilier, haine, jucării, rechizite școlare, produse de igienă orală și
altele. Și, în curând, un acoperiș nou.

Rotary Club Cișmigiu: întâlniri intercluburi
Marți este ziua Întâlnirii de Club pentru Rotary Club București Cișmigiu, iar această zi de
marți a fost una cu adevărat deosebită. Am avut bucuria să fim gazdele unei întâlniri
comune hibrid cu Paris Rotary Club, un superb Club al Rotary International, care anul
acesta împlinește 100 de ani de la Cartare și care deține peste 180 de membri.

Ne-am împrietenit, discutând și povestind despre
viața în Rotary. Una dintre amintirile lui Patrice
Waller, membru RC Paris și fost Guvernator al
Districtului 1660, este legată de reactivarea
Rotary Club Bucharest în 1992 și, ulterior, de
formarea Districtului 2241 Rotary România și
Republica Moldova, unde el și membri din Paris
au participat decisiv.
Am aflat astfel cum a reînceput mișcarea
rotariană în București și România. Am hotărât să
facem proiecte comune și să ne apropiem și mai
mult, prin vizite reciproce.
Le mulțumim lui Adi Cioranu pentru puntea creata și lui Emil Sopoian pentru încrederea
acordată în încredințarea acestei responsabilități.
În weekend am continuat relația puternică pe care o avem cu
frumosul Rotary Club Orléans Val-de-Loire printr-o întâlnire de
lucru. Am discutat despre două acțiuni comune pe care sperăm să
le realizam în această vară și care vor avea un impact pozitiv.
O licitație caritabilă cu obiecte tradiționale și opere de artă și
înfrățirea Cluburilor noastre, într-unul din renumitele castele de pe
Valea Loirei.
Așteptăm cu nerăbdare să punem în practică aceste minunate
proiecte comune și să ne cunoaștem cu prietenii noștri francezi și
altfel decât online.

Rotary Club Cișmigiu: participare la Seminarul de Membership
Participarea Clubului Rotary București Cișmigiu la cele 3 sesiuni ale Seminarului Internațional
de Membership (25 februarie, 3 - 10 martie) a fost o ocazie perfectă de a cunoaște Rotarieni
din întreaga lume și de a împărtăși experiențe. Seminarul a avut ca tematica modul în care
trebuie să reușim să aducem oameni extraordinari în Cluburile noastre, despre cum putem îi
motivăm și să îi ajutăm să participe la proiecte umanitare. Datorită acestui seminar, Clubul
nostru a realizat cât de importantă este creșterea cantitativa coroborat cu o dezvoltare
calitativă a grupului de membri. Așadar vom porni curând o campanie de recrutare de membri.
Îi mulțumim Prietenei și Colegei noastre Geta Gheorghe, un Om cât o mie, Suflet minunat,
Membru Rotarian cu o vastă experiență și Asistent Guvernator din trecut, pentru modul
profesionist în care a reprezentat clubul Rotary Club București Cișmigiu la acest eveniment.

Rotary Club Cișmigiu: Ziua Mondială a Apei
Săptămâna trecută a avut loc evenimentul ROTARY HANDS ACROSS WATER (virtual 20202021 year end graduation event) iar colegele noastre Georgiana Iordache și Diana Stanciulov
au participat cu bucurie. “Mother Earth is calling us again... do we have an answer?“.
Au fost propuneri foarte interesante din partea tinerilor din mai multe țări pentru păstrarea unui
mediu înconjurător curat și pentru consum
rațional de apă. Apa este o resursă
naturală limitată iar în prezent 780 miloane
de oameni nu au acces la apă potabilă.
S-a discutat despre impactul diverșilor
poluanți asupra apei dar și despre soluții
salvatoare, cum ar fi: înlocuirea pungilor
din plastic, reciclarea apei, utilizarea apei
de ploaie, înlocuirea hârtiei folosită în școli
cu o variantă pe suport digital. "Nu putem
schimba trecutul, dar putem salva viitorul."

Rotary Club Cișmigiu: seminarul hibrid PETS
În weekend a avut loc seminarul hibrid PETS, organizat de
Districtul 2241 Rotary România și Republica Moldova, destinat
Președinților Cluburilor în mandatul 2021-2022.
Salutăm organizarea conferinței, livrată în mod profesionist de
către Guvernatorul 2021-2022 Adrian Luca, de actualul
Guvernator Fredi Călinoiu și de DGN 2022-2023 Florin
Mărginean.
Îi urăm succes și realizări, în noul an Rotarian, proaspătului
absolvent de PETS și Președinte 2021-2022 Rotary Club
București Cișmigiu, Adrian Majuru.

Rotary Club Cișmigiu: gazda întâlnirii ICC Franța - România - Republica Moldova
În seara de 25 martie Rotary Club București Cișmigiu a fost gazda întâlnirii ICC Franța România - Republica Moldova, eveniment la care au participat reprezentanți de la peste 20 de
Cluburi din Franța, Republica Moldova și România.

Dintre participanți îi amintim pe: Jean-Luc Schmerber Guvernator D1660 - 2021/2022, Guy
Cahané Chair ICC Franța - România - Republica Moldova, Ovidiu Bunget Guvernator D2241 2023-2024, Florin Mărginean Guvernator D2241 - 2022/2023, Adrian Luca Guvernator D2241
- 2021/2022, Radu Popescu PDG și Ovidiu Cos PDG, cărora le mulțumim pentru aportul
Rotarian deosebit.
Discuția a fost foarte constructivă,
s-au pus bazele unor proiecte
viitoare, s-a întărit o relație clară
dintre cele 3 țări și ne-am bucurat
de faptul ca Rotary International
deschide oportunități pentru cei
care vor să fie împreună, chiar
dacă se întâmplă de la distanță.
Trebuie să îl aplaudăm la scena
deschisă pe Adrian Cioranu,
Colegul și Prietenul nostru de Paris
Rotary Club, care a fost motorul
acestei inițiative comune și pe care
îl prețuim foarte mult.

Rotary Club Cișmigiu: ediție nouă pentru RotaChess
Ultima zi de duminică a lunii martie a încheiat activitățile lunare ale proiectului RotaChess
printr-o competiție cât un Festival, găzduită de Sala Lipscani a Hotelului Cișmigiu.
30 de elevi din ciclul primar și gimnazial
au concurat în cele 7 secțiuni, aferente
claselor școlare. Astfel am concluzionat o
lună cu 6 zile de antrenamente însumând
24 de ore petrecute în fața tablei de șah,
perioadă în care participanții s-au inițiat
în jocul de șah, au disputat partide de
antrenament și au deprins atitudinea
potrivită luptei pe eșichier.
Activitățile proiectului au fost coordonate
de Christiansen Sava, Membru Aspirat al
Clubului Rotary București Cișmigiu, fiind
sprijinit de către Liliana Hagicalil, Andrei
Botez, Georgiana Coșoveanu și Alexandra Apostol Soare.

Rotary Club Cișmigiu: întâlnire Rotary Club Sibiu
Ieri a fost o zi superbă pentru Clubul Rotary
București Cișmigiu datorită prietenilor Rotarieni
de la Rotary Club Sibiu, cu care ne-am simțit
minunat, timp de 2 ore, într-o întâlnire comună
online.
Familiaritatea și căldura Colegilor Sibieni ne-a
uimit enorm și ne-a bucurat pe măsură.
Ne-am simțit ca acasă, ca în Clubul nostru, ca în
Rotary International.
Suntem pregătiți să legăm o punte trainică de
proiecte și activități comune cu Rotary Sibiu și să
creștem împreună Districtul 2241 Rotary
România și Republica Moldova.

===
Rotary Club Excelsior: întâlnire comună cu Rotary Club Caesarea din Israel
În data de 09 martie 2021, Rotary Excelsior a
avut o primă întâlnire comună cu clubul din
Israel Rotary Caesarea.
Încă din primele clipe ale prezentării ne-am
dat seama că avem multe lucruri în comun: de
la tipurile de proiecte întreprinse de fiecare
club, până la puternicele legături dintre cele
două țări prin intermediul familiilor membrilor.
Am realizat că prietenia rotariană nu ține cont
de granițe și pandemie, și împărtășim valorile
comune iar dorința de a realiza lucruri
transformative pentru societate ne leagă și ne
aduce mai aproape.
Cu toții am fost de acord că s-au pus bazele
unei colaborări trainice și unitare pentru viitor
și, în acord cu motto-ul Rotary Internațional,
vom identifica și valorifica oportunități comune,
care ne vor ajuta să ne dezvoltăm reciproc.

===

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!

