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Rotary Club București Excelsior: #SerileExclenței continuă cu invitați speciali
Rotary Club Bucuresti Excelsior a început anul cu optimism, urmărind să construiască
punți de legătură și parteneriate de viitor, în acord cu motto-ul Rotary International: Rotary
Opens Opportunities.
In 26.01.2021, clubul nostru a desfășurat a 3-a ediție a #SerilorExcelenței, de această
dată în format online, unde am avut plăcerea de o primi ca invitat pe doamna Mali Levi,
fost Guvernator al Israelului și actual Coordonator Regional (Zona 19P) al Fundației
Rotary International, ce a venit însoțită de Moshe Cohen, reprezentant al clubului Rotary
Club of Netanya, Israel.
Am dezbătut subiecte de interes (proiecte și acțiuni Rotary în contextul pandemic, măsuri
întreprinse pentru combaterea COVID-19 în Israel și România) și am privit cu încredere
spre viitor (oportunități de colaborare în Israel și România, dezvoltarea de parteneriate).
Proiectul Serile Excelenței își continuă misiunea de a crea o rețea de experți din diverse
domenii, care prin a împărtăși idei și resurse comune își propun să devină o elită de
acțiune în și pentru folosul societății.

===

Rotary Club Brăila: Donație pentru
Maternitatea din Brăila
Cu ajutorul prietenilor de la Club Rotary
București, pe 8 ianuarie am dotat la
Maternitatea Brăila cu o masă electrohidraulică
radiotransparentă, chirurgie-ginecologie model
NOT-5600 inclusiv accesorii, în valoare de
47.600 lei. Mulțumim Rotary București!

Rotary Club Sighet: Un Crăciun... cald!
Pentru majoritatea oamenilor, sau cel puţin aşa ne place să credem, sărbătoarea Crăciunului
este una Caldă, ca şi apropiere între oameni. Ei bine, în acest an, pandemia va aduce
“răcoare”, pentru că nu vom putea petrece alături de cei
dragi aşa cum făceam în anii trecuţi. Dar situaţia este
chiar mai grea, mai ales pentru acei semeni ai noştri cu
care soarta a fost “vitregă”. Sunt oameni care înfruntă
iarna fără pic de căldură.
Si nu mă refer acum metaforic ci la acele persoane care
din cauza lipsurilor materiale nu reuşesc să îşi asigure
materia primă pentru încălzire. Acestor oameni a
acordat atenţie clubul Rotary Sighet, care a reuşit să
asigure brichete pentru 45 de familii, un total de 45 de
tone care au fost distribuite familiilor nevoiaşe în
colaborare cu alte asociaţii din oraş.
Distribuirea brichetelor a fost prima parte a proiectului
care viza perioada sărbătorilor de iarnă. A doua parte a
proiectului a constat în asigurarea mesei de Crăciun
pentru 40 de familii nevoiaşe, care astfel au putut să
simtă că şi ei sunt pe “harta lui Moş Crăciun” şi nu au
fost uitaţi. Aceste proiecte au fost realizate datorită
implicării rotarienilor sigheteni, care de 20 de ani încearcă să fie alături de comunitatea
sigheteană prin rezolvarea multor lipsuri.
===

Rotary Club Pitești: proiectul V.L.A.D continuă
Ca parte a Proiectului V.L.A.D. – VIAȚĂ, LUPTĂ,
ANGAJAMENT, DĂRUIRE, în lunile decembrie 2020 și
ianuarie 2021, Clubul Rotary Pitești a donat Spitalului
Județean Argeș 3 concentratoare de oxigen compacte și 15
kituri de consumabile necesare tratamentului pacienților cu
COVID-19.
Valoarea aparatelor, accesoriilor și a kiturilor a fost de peste
24.500 RON. De asemenea, 2 camere de gardă au fost dotate
cu mobilier în valoare de 10.000 RON.

Echipa Rotaract Pitești a derulat, în luna decembrie 2020, un eveniment caritabil de
strângere de alimente (270 de pachete cu alimente de
bază și 396 de cadouri cu dulciuri) pentru familii din
comuna Cetățeni, județul Argeș.
Ei au fost ajutați de Interact Club Pitești și de alți
parteneri locali: Jupiter City, Rostar, Farmec, Asla Med,
Rezon, DRIM Daniel, Foure, Green Clean Care, New
Design Composite, Preferă Foods.
Interact Club Pitești, a organizat în data de 12
decembrie 2020, un campionat online de CS:GO 5 VS
5. Evenimentul a avut un scop caritabil, banii strânși au
fost donați Costinei Matei, o tânără de 29 de ani,
diagnosticată cu Paragangliomă, o formă rară de
cancer, ce se manifestă sub formă de tumori la nivelul gâtului, spatelui și abdomenului.
În luna Ianuarie 2021, a fost donată suma de 3.000 Ron.
===

Rotary Club Baia Mare 2005: Centru de terapie ESPERANDO Baia Mare
Rotary Club Baia Mare 2005 sprijină Asociația ESPERANDO în efortul lor de a construi centrul
de terapie pentru copii, tineri și adulți cu dizabilități.
În efortul de a sprijini finalizarea lucrărilor pornite de Asociatia Esperando Baia Mare la acest
centru de terapie, a primit cu mare bucurie și recunoștință și sprijinul Rotary Club Cluj-Napoca
SAMVS care a sponsorizat Asociația ESPERANDO cu 3 paleți de faianță, gresie și corpuri
sanitare în valoare de 3.000 USD, pentru viitorul centru de terapie.

Mulțumim în numele Asociației ESPERANDO,
Clubului SAMVS pentru sprijin!
In toamna lui 2001 Asociația ESPERANDO a
scris primul proiect, pentru înființarea primului
centru de zi de recuperare pentru copiii cu
dizabilități. Proiectul a fost aprobat și finanțat de
către Autoritatea Națională a Persoanelor cu
Handicap. Așa au început activitățile asociației.
Mai multe detalii despre activitatea Asociației
ESPERANDO se pot vedea pe pagina web a
asociației www.esperando.ro.
Sediul viitorului centru de terapie pentru copii,
tineri și adulți cu dizabilități.
===

Rotary Club Pipera continuă proiectul Salvați Inima unui Copil și în 2021
După ce în anul 2020, în condițiile dificile ale pandemiei de
Covid 19, Rotary Club Pipera în parteneriat cu asociația
Gift of Life – SIUC, a reușit să opereze 40 de copii la secția
de chirurgie cardiacă a Spitalului de Urgență pentru Copii
„Grigore Alexandrescu” din București, cu eforturi comune,
proiectul continuă și în anul 2021.
Realizând un Global Grant de peste 147.000$, RC Pipera
va putea finanța operații pentru 56 de copii în primele șase
luni ale anului 2021. Contribuția financiară a clubului,
sprijinul de 3000$ în DDF primit de la district, dar și
participarea de la cluburi Rotary din SUA și în principal de
la filialele Gift of Life Internațional, au dus la realizarea
acestui Global Grant în condiții de finanțare redusă din
partea Fundației Rotary Internațional. Este impresionant și
de apreciat, cum rotarieni sau asociații de caritate din
întreaga lume contribuie la tratarea unor copii români, care
au avut neșansa să se nască cu malformații cardiace și
care, în marea lor majoritate, provin din medii defavorizate
sau din centre de plasament.
În weekendul 5-7.02.2021 au avut loc primele patru operații în cadrul grantului. Trei fetițe și un
băiețel, cu vârste cuprinse între 6 luni și un an și două luni, provenind din județele Bacău, Neamț,
Dâmbovița și Prahova, au fost operați de echipă coordonată de chirurgul Manuel Chira de la
Institutul Inimii din Cluj și anestezistul Ovidiu Lazăr.
Echipa, care operează în cea mai modernă secție de chirurgie
cardiacă pediatrică dintr-un spital de urgență pentru copii, realizează
operații a căror complexitate a crescut foarte mult, aceasta
datorându-se programelor de educație medicală susținute în ultimii
patru ani, prin intermediul Districtului 2241 și a unor cluburi Rotary
din district și din lume, a Fundației Rotary International, dar și cu
sprijinul important al unor sponsori.
Prin acest program, reușim împreună să dăm un exemplu de
colaborare între societatea civilă și instituțiile statului, în beneficiul
copiilor, care sunt tratați de personal medical românesc, în România.
Oricine are nevoie de sprijin medical pentru un copil cu afecțiuni
cardiace, poate suna la telefonul 0743.092.221 - dr. Andrei Bârsan.
Echipa Proiectului Salvați Inima unui Copil.
===

Rotary Club Onești: Omagierea poetului Mihai Eminescu
Ziua de 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - nu a trecut
neobservată de membrii Clubului de la Onești, cărora li sau alăturat invitați precum membri Interact (Clara-Maria
Gotschik), prieteni, cadre didactice și elevi din localitate
(prof.dr. Gabriela Gîrmacea, eleva Geanina Aștefanei),
beneficiari ai proiectelor aflate în derulare (Mihaela Tiliță
– “Pro ruralis”) și chiar ai unor proiecte încheiate mai
demult (Larisa Banu – “Căminul Temporar”). Acest
moment cultural, de omagiere a poetului național Mihai
Eminescu, în spațiul virtual, a adus poeziile, sonetele și
datele biografice ale poetului mai aproape de sufletele noastre.
Doamna prof. dr. Gabriela Gîrmacea a prezentat omul din spatele
operei, un fragment din biografia Eminescu care se află sub tipar.
Membrii Rotary, împreună cu invitații, au lecturat și recitat poezii și
sonete din opera scriitorului, acum, la 171 de ani de la nașterea sa.
Printre poeziile citite ori recitate amintim: “Glossă”, “Rugăciune”, “Prin
nopți tăcute”, “Floare albastră”, “Melancolie” și multe altele.
A fost o întâlnire potrivită, rodnică pentru noi, rotarienii, pentru tinerii
prezenți și, credem, pentru toți cei care consideră că, între valorile
lumii, cultura este și rămâne esențială.
===

Rotary Club Satu Mare: Donarea a două echipamente AIRVO2 și consumabilele
aferente, către spitalul COVID Carei
Am început anul 2021 în forță, așa cum ne-am propus și suntem
extrem de bucuroși că am reușit să strâgem suma necesară pentru
cele două echipamente AIRVO2 și consumabilele aferente, de care
depinde viața bolnavilor din Spitalul COVID Carei. Echipamentele
au fost predate reprezentanților spitalului și că, de acum, cei bolnavi
vor avea o șansă în plus în lupta cu virusul.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibil acest
proiect.

===

Rotary Club București Cișmigiu: întâlnirea Zonală a Cluburilor din București cu
Guvernatorul Districtului 2241 Rotary
La data de 19 ianuarie 2021, s-a desfășurat întâlnirea
Zonală a Cluburilor din București cu Guvernatorul
Districtului 2241 Rotary România și Republica
Moldova, Fredi Călinoiu. Cu toate că a fost organizată
online, revederea Președinților Rotarieni din Districtul
2241 România și Republica Moldova a devenit una de
bun augur pentru proiectele comune din cel de-al
doilea Semestru Președinta Liliana Hagicalil a
reprezentat Rotary Club București Cișmigiu în cadrul
ședinței și a făcut prezentarea Proiectelor din primul
Semestru, atât cele legate de Club, cât și cele comune
pe București.

Rotary Club București Cișmigiu și Rotary Club Arad: întâlnire comună a cluburilor
La data de 26 ianuarie 2021, Rotary Club Arad și Rotary Club
București Cișmigiu au desfășurat, online, o întâlnire săptămânală
comună. Ne-am bucurat enorm să aflăm că prietenii noștri de la
Arad sunt foarte activi în Rotary, că fac proiecte cu mare tradiție,
că avem legături strânse pe anumite acțiuni și programe și că sunt
echipă frumoasă, atât ca întreg, cât și ca individualități. Le
mulțumim pentru Grantul Multi Club realizat de ei în pandemie,
unde am fost parteneri și așteptăm cu nerăbdare, pe viitor,
proiectele comune și de impact în Districtul 2241.

===

Rotary Club Heritage București: Donează cu ROst
Sărbătorile de iarnă reprezintă pentru cei mai
mulți dintre noi un prilej de bucurie, însă în
același timp, anotimpul rece reprezintă o
adevărată problemă pentru cei cu posibilități
materiale precare.
Costurile întreținerii pe perioada iernii sunt
semnificativ mai mari și de prea multe ori, famiile
vulnerabile din punct de vedere social și
economic reușesc cu greu să facă față acestui
anotimp.

o

„Dăruind vei dobândi” spune un proverb din
străbuni, astfel că am cotrobăit prin desaga cu
fapte bune a Moșului și am pus la cale un proiect
dedicat acestui sector vulnerabil.
Întâi și întâi, spiridușii Rotary Heritage s-au pus pe
treabă și au făcut cumpărături pentru a putea făuri
cadourile mult așteptate: hăinuțe, încălțăminte,
jucării, dulciuri, jocuri și cărți.
Apoi, în atelierul Heritage, au fost create scrisori
care să însoțească toate darurile pregătite cu drag.
Timp de câteva zile, spiridușii rotarieni au împachetat de zor o mulțime de cadouri, iar
rezultatul a fost unul pe măsură. 30 de copii au primit cadouri de la Moș. Săniuța plină de
cadouri a ajuns la casele copiilor din vârf de munte, sponsorizată cu mare drag de firma de
curierat Dragon-Star. Pentru bucuria primită de sărbători, copiii și-au exprimat recunoștința
față de Moș Crăciun trimițându-i scrisori.

Rotary Club Heritage București: calculatoare
pentru Liceul Regina Maria din Alba Iulia
Spiridușii rotarieni, susținuți de Bio-Circle, prin grija
colegului nostru Daniel Mereuță, au donat
calculatoare pentru elevii de la Liceul de Arte
„Regina Maria” din Alba Iulia

===

Rotary Club Suceava Cetate: Noi membri în echipa Rotary Club Suceava Cetate
La început de an, echipei noastre i s-au alăturat doi noi membri care aderă la misiunea și valorile
rotariene, urmărind să servească mai presus de sine.
Anca Narcisa Tincu, directorul fabricii Weber din Stroiești, și Răzvan Bănuț, actor în cadrul Teatrului
Municipal Matei Vișniec din Suceava, se vor implica voluntar, asemenea celorlalți colegi, în
proiectele derulate de clubul nostru.
În total, clubul are acum 25 de membri cu expertiză în domenii variate precum financiar, juridic,
medical, tehnic… Noi urmărim să construim o lume în care oamenii se unesc și acționează pentru a
crea o schimbare durabilă și abordăm provocările actuale dintr-o perspectivă multidisciplinară care
ne ajută să găsim rezolvări în moduri unice, a precizat Vasile Varvaroi, președintele clubului.

Având în minte sintagma „making the world a better home” mă alătur echipei Rotary Club Suceava
Cetate pentru ca împreună să conturăm o comunitate care să devină o casă dragă pentru fiecare.
Astfel, voi contribui alături de echipă la stabilitatea de care societatea are atât de mare nevoie în
aceste vremuri inedite, a afirmat Anca Narcisa Tincu.

Sunt bucuros că am oportunitatea de a face parte din această echipă 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 adăugat Răzvan Bănuț.
Anca și Răzvan au dovedit până acum că sunt oameni de acțiune și că doresc să se implice activ în
inițiative cu un impact semnificativ în societate. Prin experiența profesională și abilitățile lor vor
contribui la consolidarea proiectelor implementate de clubul nostru. Le urăm bun-venit în echipa
noastră, energie, inspirație și consecvență în a servi mai presus de sine, a concluzionat Vasile
Varvaroi.
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.

Rotary Club Suceava Cetate: Ai grijă de ochii tăi!
Pandemia a schimbat radical modul în care copiii învață și își petrec timpul liber. Pe lângă
timpul alocat cursurilor online, din considerente de diminuare a interacțiunii sociale, mulți
părinți tind să relaxeze regulile privind timpul liber alocat jocurilor video, desenelor animate sau
telefonului mobil în încercarea de a-i menține pe copii ocupați. În plus, copiii petrec tot mai
puțin timp jucându-se în aer liber și sunt tot mai atrași de culorile și dinamica ecranelor.

Astfel, la finalul lunii decembrie, clubul nostru
împreună cu Școala Gimnazială Constantin
Tomescu din Pleșești, comuna Vulturești,
județul Suceava, a derulat proiectul intitulat Ai
grijă de ochii tăi!. Acesta a constat într-un curs
interactiv de educație oftalmologică în care
peste 35 de participanți – elevii școlii, părinții
lor și cadrele didactice – au aflat de la
reprezentanții Clinicii Oftalmologice
Medoptic cum să își protejeze vederea în
această perioadă în care petrecem foarte mult
timp în fața ecranelor.
Mai mult timp petrecut în fața ecranelor, fie
pentru activitățile școlare, fie pentru distracție
și conexiune, poate dăuna vederii copiilor,
conducând la oboseala ochilor, dureri de cap și
dificultăți de concentrare. Utilizarea în exces a
ecranelor îi poate expune pe copii unui risc mai mare de a dezvolta diferite probleme oculare,
a precizat Liviu Trifina, managerul Clinicii Medoptic și coordonatorul acțiunii din partea clubului
nostru.
Din anul 2019, încă de la înființarea asociației
noastre, membrii Rotary Club Suceava Cetate
sunt alături de elevii din Osoi. Aici derulăm
activități pe linie de educație și sănătate, în
concordanță cu direcțiile strategice asumate
de clubul nostru. Astfel, controlul oftalmologic
de care au beneficiat elevii și sesiunea de
informare despre cum ne protejăm vederea,
fac parte din proiectul NOI, prin care urmărim
să creăm premisa unei educații solide care să
ofere șansa dezvoltării armonioase a acestor
copii, a declarat Vasile Varvaroi, președintele
Rotary Club Suceava Cetate.

Rotary Club Suceava Cetate a donat Serviciului Public Județean Salvamont
Suceava o trusă de urgențe medicale
Vineri, 15 Ianuarie 2021, am donat Serviciului
Public Județean Salvamont Suceava o trusă
pentru urgențe medicale, tip rucsac, complet
echipată conform baremului SMURD. Trusa
conține butelie de oxigen cu reductor presiune,
manometru și distribuitor dozare, resuscitator cu
mască, mască de silicon pediatrică, pipe Guedel,
deschizător pentru gură, pensă pentru limbă, tub
conectare oxigen atoxic, laringoscop cu lame,
mască de oxigen, sfigmomanometru pentru
măsurarea TA, stetoscop și alte accesorii.

La Rotary Club Suceava Cetate urmărim să servim comunitatea locală mai presus de sine.
Așa cum și Serviciul Public Județean Salvamont Suceava servește tuturor persoanelor
pasionate de mișcare în natură, o componentă esențială a unui stil de viață sănătos, la
rândul nostru, am dorit să fim alături de echipa de salvatori montani și am dat o mână de
ajutor acolo unde era nevoie, a precizat Vasile Varvaroi, președintele clubului nostru.
Acționăm pe o suprafață foarte mare.
Anul trecut echipa noastră de 16
salvatori a intervenit la 66 de cazuri în
care au fost implicate un număr de 90 de
persoane. În cazul unei intervenții,
echipa de prim-răspuns trebuie să să
dispună de o astfel de trusă de urgențe
medicale. Echipamentele medicale
donate de Rotary Club Suceava Cetate,
cărora le mulțumim, ne ajută la
eficientizarea acțiunilor de prim ajutor
calificat, având o importanță deosebită în
prima fază a acțiunii de salvare a
persoanelor accidentate. Trusa va fi
alocată echipei care deservește zona
Rarău – Pietrele Doamnei, un areal
intens circulat de către turiști, a declarat
Raia Voicu, șeful Serviciul Public
Județean Salvamont Suceava.
===

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!

