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Clubul Rotary Chişinău TRIUMPH: „Totul pentru Inima Ta”
La final de Septembrie 2020 Clubul Rotary Chişinău TRIUMPH a lansat campania
„Promenada Inimilor” cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, sub sloganul „Totul pentru Inima Ta”.
Acțiunea își propune să atraagă atenţia populaţiei asupra importanţei plimbărilor zilnice şi
reamintește tuturor că activitatea fizică regulată este cel mai bun mijloc al menţinerii
sănătăţii, inclusiv a sănătăţii sistemului cardiovascular!
Astfel, a fost organizat un minimaraton în jurul lacului din Parcul
Valea Morilor, cu o distanţa de cca
3 km. Au fost respectate desigur
normele de protecţie impuse de
pandemia Covid 19. Boala
cardiovasculară provoacă
jumătate din numărul total al
deceselor, fiind cauza nr. 1 de
mortalite în ţările din Europa. Din
fericire, aceasta poate fi prevenită
prin modificarea stilului de viaţă.
Activitatea fizică zilnică este
elementul central al abordării unui mod sănătos de viaţă!
Campania „Promenada Inimilor” a fost iniţiată de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi implementată
deja în peste 10 ţări europene, cu un succes răsunător în toate comunităţile.
În 2013 această campanie a fost lansată şi în România, antrenând participarea a mii de
persoane ce şi-au propus ca obiectiv major menţinerea unui mod sănătos de viață.

====

Rotary Club Slatina și Rotary Clug Târgu Jiu organizează Seminarul Regional
de Membership
În luna septembrie 2020, la Târgu Jiu a avut loc Seminarul Regional de Membership pentru
cluburile din zona de sud-vest a Districtului Rotary 2241, organizat de Cătălin Pătru (Rotary
Club Slatina) și Costel Mitruț (Rotary Club Târgu-Jiu), sub patronajul DG Fredi Călinoiu.
Programul întâlnirii a fost deschis de către Guvernatorul CORNEL WILFRED CĂLINOIU, iar
apoi au fost prezentate și dezbătute teme de interes pentru cluburi, și anume:
• Membership cluburi Rotary și Rotaract – a prezentat PDG Radu Popescu
• Membership – a prezentat Cătălin Pătru
• Înființare de noi cluburi și tipuri de cluburi – a prezentat PDG Radu Popescu
• Chestionar + Q/A - au prezentat PDG Radu Popescu și Cătălin Pătru
• Plan strategic – a prezentat Dan Popescu
• Tu știi ce este Rotary? – a prezentat Marian Mihordea
La seminar au participat membrii din 12 cluburi ale zonei Sud-Vest, și anume:
Rotary Club Targu Jiu - Costel Mitruț, Rotary Club Slatina – Cătălin Pătru, Simona Capisizu,
Rotary Club Craiova - Daniel Kostici, Daniel Tufan, Rotary Club Deva - Raul Pasca, Rotary
Club Caracal – Daniel Predoiu, Rotary Club Deva Castrum – Andrei Petrișor Hanta, Delia
Maria Alic, Rotary Club Pitești – Radu Cristea, Roxana Dobrescu, Alin Florin Dincă, Rotary
Club Ramnicu Valcea – Marian Mitra, Rotary Club Ramnicu Valcea Cozia - Bogdan
Gologan, Rotary Club Ramnicu Valcea Ramnic - Mihai Cismaru, Eduard Maricu, Rotary
Club Sibiu - Cosmin Iuga, Rotary Club Timișoara Ripensis - Marian Minea.

====

Rotary Club Slobozia organizează Seminarul Regional de Membership
Sâmbătă, 17 Octombrie, la Slobozia a avut loc Seminarul Regional de Membership
organizat de colega noastră Oana Florentina Tomoiagă - Rotary Club Slobozia, împreună
cu Rotary Club Pipera, Rotary Club București Nord și Rotary Club București Atheneum, sub
patronajul DG Fredi Călinoiu. Seminarul a adunat laolaltă membri din cluburile Districtului
2241 Rotary Romania și Republica Moldova dovedindu-se a fi o experiență benefică pentru
cei prezenți.
Temele prezentate în cadrul evenimentului au fost: Radu Popescu, “Activitatea de
Membership a cluburilor Rotary, prezentare generală” și “Prezentare de noi cluburi, tipuri de
noi cluburi Rotary, extindere”; Oana Florentina Tomoiagă, “Atragerea de noi membri”, Dan
Popescu, “Planificare strategică” și Marian Mihordea, “Tu știi ce este Rotary?”.
Mulțumim Guvernatorului Cornel Wilfred Călinoiu pentru prezență, speakerilor și tuturor
participanților la eveniment. A fost o plăcere deosebită să avem alături de noi prieteni
rotarieni dragi și speram să ne revedem curând, în noi evenimente și proiecte.
Felicitări colegei noastre Oana Florentina Tomoiagă pentru organizarea acestui eveniment!

====

Rotary Chișinău a susținut Gala Excelenței Muzicale cu 2 premii pentru
legendele muzicii - Gheorghe Ivanov și Vasile Iov

Rotary Chișinău: Multi Global Grant “END
COVID-19” cu sprijinul mai multor cluburi
din România prin care am reușit să dotăm
cu 2 dispozitive de ventilație non-invazivă
Philips A40 în sumă de 30.000 $ la Spitalul
“Sf. Arhanghel Mihail” din Chișinău, unde
se tratează pacienții cu coronavirus.

Rotary Chișinău: Proiectul
Rotary Shoeboxes, comun cu
prietenii Rotarieni din Marea
Britanie care au trimis un
camion cu peste 7.000 cutii (cu
rechizite, jucării, hăinuțe,
produse igienice, etc) pregătite
cu drag de copii din Marea
Britanie pentru copii din familii
vulnerabile din Republica
Moldova.

Rotary Club Alba Iulia: Donație către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Rotary continuă să aducă speranță și sprijin comunității în lupta împotriva COVID-19,
răspunzând nevoilor actuale urgente din sistemul medical.
În data de 10 Octombrie 2020 Clubul
Rotary Alba Iulia a donat patru lămpi
UV-C de dezinfecție aer in valoare de
7850 lei către Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia. Lămpile vor fi
folosite de către Serviciul UPU și
Secția ORL a spitalului.
Echipamente donate au fost
achiziționate în cadrul unui proiect
Global Grant în valoare totală de
42.598 USD intitulat “GG2011588 Support for the Healthcare System in
the context of COVID-19 pandemic”
inițiat și implementat de către Rotary
Club Alba Iulia în parteneriat cu alte 13
cluburi Rotary din județ și județele
învecinate.
Proiectul răspunde nevoilor actuale ale comunității în lupta pentru combaterea COVID19 prin achiziționarea de materiale și echipamente prețioase pentru sistemul medical.

Rotary Club Alba Iulia aniversează Ziua Mondială a Poliomielitei
Sâmbătă 24 Octombrie Rotary Club Alba Iulia alături de
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotaract Alba,
Interact Alba și Rotakids Alba Iulia au organizat un
eveniment pentru a marca Ziua Internațională a
Poliomelitei.
Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de evenimente de
același fel organizate de mii de cluburi Rotary din
întreaga lume prin care se dorește să se atragă atenția
asupra poliomelitei și în același timp să se încurajeze
comunitatea locală să ajute la eradicarea acestei boli.
Evenimentul s-a desfășurat online, membrii participanți
luând cunoștință despre istoria, rolul Rotary și stadiul
actual al luptei globale împotriva poliomelitei prin
intermediul mai multor materiale informative Rotary. În
continuare, membrii participanți si invitati de la RC Abrud
Campeni si RC Sebeș au discutat despre modul în care
cluburile locale Rotary se vor implica mai departe în
această inițiativă globală.
Astfel, Rotary Club Alba Iulia, în acest an,
a donat suma de 350 USD către Fundația Rotary
International pentru fondul EndPolio.

Rotary Iași Copou participă la Promenada Inimilor
Duminică, 4 octombrie, clubul
Rotary Iași Copou a participat,
alături de toate cluburile Rotary,
Rotaract și Interact din Iași, la
proiectul districtual Promenada
Inimilor. Peste 20 de membri
Rotary, Rotaract și Interact
Copou au făcut parte din grupul
care, împreună cu Guvernatorul
Fredi Călinoiu, și-a pus inima la
treabă mergând pe jos de la
Statuia lui Mihai Viteazul din
Copou până la Palatul Culturii.
Prin această acțiune s-a creat
notorietate pentru importanța
mișcării fizice regulate în
menținerea sănătății inimii.

Ora Guvernatorului la Rotary Iași Copou
Marți, 6 octombrie, clubul Rotary Iași Copou a organizat întâlnirea oficială cu
Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, Cornel Wilfred Călinoiu.
Cu acest prilej am avut alături cluburile Rotaract și Interact Iași Copou într-un dialog
prietenos și productiv despre proiectele „familiei” Rotary Copou din trecut și prezent, dar
și despre prioritățile Districtului și Rotary International pentru anul rotarian 2020-2021.

Rotary Iași Copou: Participare la End Polio Day
Sâmbătă, 24 octombrie, clubul Rotary Iași Copou a celebrat End Polio Day, prin
participarea la conferința districtuală organizată cu acest prilej și prin iluminarea în culorile
Rotay a unora dintre cele mai reprezentative clădiri din Iași, alături de celelalte cluburi
Rotary din „capitala Moldovei”. Astfel, într-un parteneriat de tradiție cu Universitatea de
Științe Agricole si Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza", Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" și Primăria
Municipiului Iași, clădirile acestora au fost luminate în galben și albastru pentru a crea
notorietate celui mai importat proiect Rotary la nivel global: End Polio Now.

====
ROTARY CLUB ORADEA ART NOUVEAU continuă acţiunile ce vin în
sprijinul comunităţii din care face parte.
Acum, la începutul toamnei, reîntoarcerea copiilor la şcoală este o provocare pentru toţi,
atât pentru cadrele didactice şi copii, cât şi pentru părinţi. Trebuie să respectăm reguli
noi, să fim responsabili şi să avem grijă unii de alţii.
Pentru că facem parte din comunitate, pentru că toate acţiunile noastre au încercat să
răspundă nevoilor comunităţii, pentru că ştim că împreună suntem mai puternici, noi,
ROTARY CLUB ORADEA ART NOUVEAU, am venit în întâmpinarea unor nevoi actuale
în domeniul educaţional. Astfel am donat materiale de igienă: mănuşi, gel dezinfectant,
şerveţele antibacteriene şi măşti de protecţie în valoare de 133.186 lei.

Beneficiarii noştri sunt: Liceul si grădiniţa Greco-Catolică, Şcoala Lucreţia Suciu,
Grădiniţa 30 Mugurel, Liceul şi grădiniţa Ortodoxă, Centrul de educaţie incluzivă Orizont,
Şcoala din Cociuba, Rotary Club Abrud, Teatrul Regina Maria şi Spitalul Dr. Gavril
Curteanu din Oradea. Suntem bucuroşi că putem contribui la “mai binele” celor din jurul
nostru, mai ales acum când acest “mai bine” înseamnă viaţă.

Rotary Club Oradea Art Nouveau organizează PRIETENIE FĂRĂ GRANIȚE
Proiectul este realizat de Rotary Club Oradea Art
Nouveau în parteneriat cu Rotary Club WestbrookGorham Maine ce și-a propus să doteze școala din
Cociuba Mare cu 10 laptopuri cu licență și antivirus,
imprimantă multifuncțională și imprimantă laser în
valoare de 35.512 lei.
A doua etapă a proiectului nostru constă într-un
schimb de experiență între cele două școli, în cadrul
căruia elevii claselor a VII-a și a VIII-a, sprijiniți de
profesori și de rotarieni, să se cunoască, să creeze
dialog și proiecte comune pe teme ce reprezintă
preocupări comune ale comunităților lor.

Rotary Club Oradea Art Nouveau susține Centrul de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități SOS Autism Bihor
Încă de la înființare ne-am propus să
sprijinim domenii importante pentru
comunitatea noastră: sănătate,
educație, cultură. Fideli motto-ului
"serviciu mai presus de sine" ne-am
focalizat atenția de această dată
asupra sănătății. Am dăruit astăzi
Centrului de zi pentru persoane adulte
cu dizabilităti SOS Autism Bihor
vitamine, minerale și produse pentru
sănătatea tinerilor din asociație în
valoare de 14 000 lei. O altă tranșă de
produse pentru sănătate au fost donate
și Căminului Felix. Valoarea totală a
proiectului este de 9.000 euro.

====

Rotary Club Oradea Art Nouveau: la final de TEACH-ON!
TEACH-ON este un proiect pentru sprijinirea personalului didactic din învățământul
preuniversitar bihorean pentru consolidarea deprinderilor de lucru cu elevii pe
componența online.
În urma pateneriatului încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Rotary Club
Oradea Art Nouveau, la nivelul județului, în perioada 1 – 24 octombrie 2020, s-a
organizat un program de formare pe componenta online adresat profesorilor metodiști de
la toate disciplinele.
Programul de formare a inclus 20 de profesori din localitățile Oradea, Salonta, Tinca,
Marghita, Diosig, Borod și Tărian, cadre didactice care predau: Limba și literatura
română, Limba și literatura maghiară, Limba și literatura slovacă, Limba engleză, Limba
germană, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Științe socio-umane, Educație
muzicală, Arte plastice specializate, Psihopedagogie specială, Educație tehnologică, TIC,
Discipline economice, Religie ortodoxă, Învățători.
Pe parcursul a 40 de ore s-au dezbătut chestiuni teoretice și practice legate de
eficientizarea învățământului online, cursanții făcând cunoștință cu uneltele oferite de
platforma Office 365. Prin intermediul platformei Microsoft Teams, cursanții au făcut
cunoștință cu facilitățile oferite de către această platformă pentru desfășurarea cu succes
a cursurilor online, punându-se accent pe modalități de predare și de evaluare online.
În cadrul acestui program, cursanții au avut posibilitatea să studieze și să aplice diverse
programe specifice învățământului online: Kubbu, Kahoot, Flipgrid, Socrative, Edpuzzle,
MozaBook, WordWall, BookCreator, Storyjumper, Quizizz, LearningApps.
Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei Microsoft Teams de la Colegiul
Național „Emanuil Gojdu”.
Cursanții au avut posibilitatea să-și realizeze propriile lecții, pe care le-au susținut în fața
colegilor, să exerseze lucrul pe grupe, online, să realizeze teste folosind facilitățile oferite
de uneltele din Office 365 cât și din aplicațiile prezentate la curs.

====
Rotary Club București Cișmigiu: Serate Muzicale “Arlinda Morava”
La data de 5 octombrie 2020, a fost rândul
Clubului nr. 1 din București și din România Rotary Club București, să patroneze Seratele
Muzicale organizate de Soprana Arlinda Morava
și Actrița Theodora Stanciu. Acest proiect inițiat
și sustinut de către Rotary Club București
Phoenix și Rotary Club București Cișmigiu
crește din ce în ce mai mare, de la ediție la ediție.
Sub privirile încântate ale unui auditoriu frumos,
format din Rotarieni și prietenii lor, zeci de artiști
au performat magnific, construind o seară de
referință culturală și o amintire de neuitat.

Rotary Club București Cișmigiu: acțiune rotariană
În weekend-ul datei de 11 octombrie 2020, am avut
bucuria să fim alături de Rotary Club Cetatea
Neamțului, cel mai nou Club cartat în Districtul 2241
Rotary România și Republica Moldova. A fost un
moment de poveste și istorie, realizat de prietenii noștri
Rotarieni din Târgu Neamț și de care Rotary Club
București Cișmigiu este foarte mândru.
Le urăm noilor noștri colegi Rotarieni: bun venit în
Familia Rotary, reușite cu răsunet și inițiative minunate,
așa cum este și primul lor proiect "Reunește-ne,
Ștefan!", care își dorește să aducă împreună Cluburile
din Moldova și Republica Moldova.

Rotary Club București Cișmigiu: acțiune rotariană – chartarea Clubului
Interact Levant
Colegii de la Rotary Club București Levant, au avut parte
de o mare bucurie în familia lor. Au cartat primul lor Club
Interact: Interact Bucharest Levant Coșbuc, un SchoolBased în Colegiul National Bilingv "George Cosbuc“.
A fost și bucuria noastră pentru că Rotary Club București
Cișmigiu este mereu alături de Rotary Club București
Levant și, mai ales, deoarece Clubul Interact Cișmigiu a
nășit, cu energie, noul Interact înființat. Că să fim compleți,
aportul Districtului 2241 Rotary România și Republica
Moldova și a Chair-ului Interact a fost neprețuit, rapid și
profesionist. Creștem frumos pe zi ce trece.

Rotary Club București Cișmigiu: acțiune rotariană
Am fost prezenți, cu drag, la bucuria pe care au trăit-o surorile și frații noștri de la Rotary
Club Chișinău sponsorizând cu 2 ventilatoare Spitalul Municipal din Chișinău "Sfântul
Arhanghel Mihail“.
Este începutul unui șir de
donații, provenite dintr-un
Global Grant Multi Club, în
care efortul comun al unui grup
de Cluburi, din țară și din
străinătate, face cinste numelui
de Rotary International.
Trebuie să le mulțumim și lui
Flavius, Lilianei și echipei lor
de la Rotary Club Arad care au
scris și gestionat perfect acest
proiect, lui Marian și Rotary
IAȘI 2000 pentru startul
inițiativei și multor Cluburilor
Rotary
din
Craiova,
Alexandria, Giurgiu, Brașov,
București, Marea Britanie și
SUA care au întregit reușita noastră în perioada grea a pandemiei Rotary Club București
Cișmigiu este și va fi mereu alături de aceste acțiuni de bine, pentru ca Districtul nostru
2241 Rotary România și Republica Moldova trebuie să-și demonstreze potențialul.
Acest potențial provine din fiecare dintre voi, dragi prieteni Rotarieni. Încheiem prin a
transmite ca proiectele dintre țările surori, România și Republica Moldova.

Rotary Club București Cișmigiu: World Polio Day
La data de 24 octombrie 2020, am sărbătorit, în Capitală,
cel mai mare proiect Rotary International - World Polio
Day - 14 Cluburi Rotary Bucureștene. Când ne unim
forțele, realizăm lucruri minunate împreună.
Este motivul reușitei de sâmbătă, când 4 obiective
importante din București au fost luminate în culorile
proiectului End Polio Now – roșu și galben Filarmonica
"George Enescu"(Ateneul Român), Muzeul Municipiului
București (Cas a Filipescu Cesianu), UMF "Carol Davila"
București și Turnul STS - Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale stau aprinse pe parcursul unei săptămâni,
simbolizând lupta cu această boală necruțătoare, la nivel
mondial.
Mulțumirile noastre merg către Clubul Rotary București
Curtea Veche, Societatea Studenților în Medicină din
București (SSMB), Dragoș Preda și Adrian Majuru, care
au deschis oportunități pentru un proiect unic.

Rotary Club București Cișmigiu: Digital Rotary
Toți cei 19 copii de la Fundația Casa Lidia au în acest moment câte un laptop, beneficiază
de smartphone-uri și se bucură de celelalte dispozitive electronice donate.
O nouă etapă a modernizării și
digitalizării acestei Case de Copii se
încheie cu o reușită consistentă. Ne
bucurăm că am reușit să fim de ajutor,
ne gândim că viitorul tinerilor ce trăiesc
aici va fi mai bun.
Eroii și deci, cei cărora trebuie să le
mulțumim, sunt George Pușcas și
Echipa lui de la ETI PC care au găsit,
recondiționat și instalat aparatura
electronică.
Rotary Club București Cișmigiu se va
poziționa mereu, rapid și clar, pe direcția
rezolvării
problemelor
comunitare
deoarece acesta este un Club format din
Oameni de Acțiune vrednici.

Rotary Club București Cișmigiu: Digital Rotary
Un Club Rotary trebuie să fie mereu dinamic, inclusiv în perioada de pandemie, să fie
flexibil și deschis la nou și să nu găsească prea multe scuze, pentru că asta duce, inițial,
la inactivitate, apoi la dispariție. Cu alte cuvinte, Rotarienii trebuie să transforme orice
AMENINȚARE într-o nouă OPORTUNITATE. Pentru că Rotarienii sunt o forță împreună.
Lumea are nevoie de Rotary International, mai ales acum când începe să fie foarte greu.
Este motivul pentru care anul acesta Rotary Opens Opportunities.
Proiectele fanion Rotary Club București Cișmigiu, ca și în cazul altor Cluburi, au fost
amenințate de situația medicală globală. Cu toate astea, am învațat să ne adaptăm astfel
încât să continuăm să Servim Comunitatea, să ajutăm real Oamenii mai puțin norocoși
și să ne ținem membrii ocupați și pregătiți.
Este și cazul proiectului Ziua Recoltei, care strânge în general peste 100 de persoane și
care anul acesta ar fi putut să nu se întâmple. Însă am găsit o soluție și am implementato adecvat la Asociația Prietenia, care își bazează programele de integrare a beneficiarilor
prin muncă și creativitate, și-a redus activitățile și resursa umană la minim și ne-a cerut
susținerea pentru a-și întregi stocurile de lemne de foc.

Am transformat o amenințare (de a nu putea face Ziua Recoltei) într-o oportunitate, prin
rezolvarea problemei Comunitare de la Prietenia. Colegii noștri au tăiat lemnele cu
circularul, cu drujba, cu toporul, iar colegele noastre au făcut must, plăcinte, clătite. Astfel,
Ziua Recoltei a existat, chiar dacă la un nivel mai mic, și în 2020. Pentru noi a fost un
team-building frumos și o bucurie reală. Am putut face încă o dată un bine împreună!
E o amintire care ne rămâne, organic, imprimată în inimă. Mulțumim Magiun din prune
Topoloveni! Datorită vouă, au fost cele mai bune clătite din toate timpurile!

====
Rotary Club Suceava Cetate a donat un analizor FIA 8600 Secției de Boli
Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din
Suceava
Secția de Boli Infecțioase are o capacitate de 80 de paturi și aparține sistemului pavilionar
al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.
Secția este situată la o distanță de aproximativ 400 de metri de corpul central al spitalului.
În acest moment aici se tratează exclusiv pacienți cu COVID-19 cu forme medii și severe
de boală. Probele recoltate de la pacienți sunt transportate pe jos la laboratorul de analize,
situat în corpul central, în orice moment, indiferent de oră, în funcție de urgența
reprezentată de caz.

Membrii clubului nostru s-au mobilizat pentru sprijinirea personalului medical din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, iar împreună
cu Medtronic România am reușit să livrăm către Secția de Boli Infecțioase un analizor FIA
8600 pentru determinarea markerilor cardiaci, infecțioși și renali și kituri de analize
aferente, a declarat Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava Cetate.

Cel mai mare avantaj care va fi generat de reușita acestui proiect este acela că se va
câștiga timp în ceea ce privește decizia managementului pacientului critic. Un alt beneficiu
adus de achiziția acestui echipament este dat de faptul că este ușor de instalat, dezinstalat
și mutat, ceea ce înseamnă că, în cazul în care, în viitor, Secția de Boli Infecțioase va fi
dotată cu un laborator propriu, de sine stătător, echipamentul putând să fie realocat pe
bază de parteneriat altei instituții spitalicești astfel încât beneficiul este multiplicat la nivel
județean, a afirmat doctorul Monica Terteliu, medic-șef al Secţiei de Boli Infecţioase.
Pentru că avem nevoie cu toții să ne câștigăm viața și siguranța, clubul nostru continuă să
aloce resurse în aceleași scopuri de prevenție și dotare cu echipamente acolo unde este
nevoie, în cadrul campaniei END COVID-19 NOW derulată încă din primăvară. Pe lângă
educație, sănătatea este una din direcțiile strategice pe care clubul nostru activează în
societate. Iar cele două arii de activitate reunite duc la conceptul de educație pentru
sănătate prin care ne propunem să încurajăm semenii noștri să participe activ, prin diverse
modalități, la îmbunătățirea calității vieții, a adăugat Vasile Varvaroi.
Implicarea constantă a clubului în cadrul campaniei END COVID-19 NOW 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, lămpi
UV, aparate pentru respirație asistată BiPAP Prisma 30ST, nebulizatoare cu biocid,
tensiometre, termometre și materiale de protecție precum biocide, dezinfectanți,
combinezoane, mănuși sterile, măști chirurgicale, ochelari de protecție, halate, măști,
viziere precum și alte consumabile de protecție.

====

Rotary Club Suceava Cetate a organizat o nouă acțiune de donare de sânge
pentru spitalele din județul Suceava
Pentru cei care pot să doneze sânge, gestul în sine este o activitate ce ar trebui să devină
un obicei firesc și nu să se imprime în viețile noastre doar atunci când cineva apropiat și
drag nouă se află în această nevoie, a declarat doctorul Mihai Jr. Crețeanu, coordonatorul
acțiunii.
„Am donat cu speranța că pot să salvez vieți în anumite circumstanțe”, a afirmat Roxana
Elena Medvighi.
Prin această inițiativă a clubului nostru urmărim să atragem atenția potențialilor donatori
din comunitatea suceveană. Membrii clubului nostru vor continua să doneze sânge însă
pentru a oferi sprijin personalului medical și speranță pacienților este nevoie de implicarea
a câtor mai mulți oameni, a adăugat Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava
Cetate.
Misiunea clubului nostru este aceea de a deschide noi orizonturi în cadrul comunității
locale. Direcțiile strategice ale clubului vizează implementarea de proiecte în domeniul
sănătății și al educației, fără a se substitui sistemului sanitar și de învățământ, ci de a veni
în completarea acestora, acolo unde este nevoie.
Pentru a face față solicitărilor venite de la spitalele din județul Suceava există o nevoie
constantă de donatori care să pună la dispoziție atât sânge, cât și plasmă convalescentă.
Împreună putem salva vieți!

====

Clubul Rotary Reșița se alatură efortului comun pentru combaterea COVID19
Clubul Rotary Reșița s-a alăturat și el efortului comun al societății civile din țara noastră de
combatere a efectelor devastatoare ale noului coronavirus, COVID-19.
Prin finalizarea Global Grant-ului GG2011469 în valoare de 185.640 lei si prin contribuția
generoasă a unor sponsori, am reușit să finanțăm achiziția unor echipamente de primă
necesitate pentru secția ATI a Spitalului Județean de Urgenta Reșița și pentru Spitalul de
Boli Infecțioase Reșița, în valoare
totala de peste 210.000 lei:
- Sisteme de ventilație si
monitorizare respiratorie Drager – 2
buc
- Măști pentru ventilație mecanică
non-invazivă, tip CPAP – 20 buc
- Injectomat cu administrare
continuă – 1 buc
- Lampă bactericidă UV cu grilă,
flux și contor durată – 1 buc
- Combinezoane reutilizabile,
omologate COVID-19 – 50 buc
Mulțumim și pe aceasta cale tuturor
celor care ne-au fost alături în
proiectele derulate de Clubul Rotary
Reșița în cei 15 ani de existență și în
mod deosebit celor cinci cluburi
Rotary care ne-au sprijinit în
realizarea Global Grant-ului: Rotary Club Hazebrouck-Merville din Franta, Rotary Club of
Ceres din SUA/California, Rotary Club Timișoara, Rotary Club of Whitstable din Anglia,
Rotary Club Caransebeș!

====
Clubul Rotary Baia Mare organizeaza RALIUL AUTONORD ROTARY
În ziua de 3 octombrie 2020 - Clubul Rotary Baia Mare
2005 în parteneriat cu Primăria municipiului Baia Mare a
organizat o competiție automobilistică de orientare și
turism (tehnico aplicativă. Aceasta a cuprins o probă de
îndemânare și parcurgerea unui traseu de aproximativ 90
km în Baia Mare și împrejurimi - Prelucă Nouă.
Au participat 12 echipaje din cinci cluburi ROTARY,
ROTARACT din Baia Mare și invitații lor. Printre
participanți s-au regăsit și cinci doamne. Cel mai tânăr
participant a avut 18 ani - iar cel mai experimentat 66 de
ani. Organizatorii au fost la înălțime, întreaga competiție
desfășurându-se fără evenimente rutiere. Premierea
câștigătorilor a avut loc într-un cadru natural deosebit.
Mulțumim gazdelor: familia Gavrilă și Dana LEȘ - din Făurești.

Rotary Club Odorheiu Secuiesc: PROMENADA INIMILOR - ediția 2020
Acțiunile noastre, organizate an de an, în ultima duminică din septembrie,
celebrează Ziua Mondială a Inimii. Chiar și în contextul general cauzat de virusul SARS-CoV-2, și
în acest an, clubul nostru a organizat „Promenada Inimilor”. Pe data de 27 septembrie,
odorheienii au fost invitați la o plimbare deja tradiţională, cu scopul de a le reaminti concetăținilor
că activitatea fizică zilnică, este cel mai bun mijloc al menținerii sănătății, inclusiv a sănătății
inimii.
A opta ediție a promenadei fost o
ediție mai deosebită, trebuind să ne
adaptăm la cerințele legale de
distanțare fizică, astfel participanții
au fost invitați să parcurgă individual
sau maxim câte doi, traseul de 3
km. amenajat și marcat de clubul
nostru în anul 2013.
Îcepând cu anul 2016, împreună cu
Clubul Foto SPEKTRUM am inițiat
concursul și expoziția fotografică cu
tema ”Inimioare în natură”, ca o
acțiune conexă promenadei.
Deja din luna iunie le-am provocat
pe fotogrfii amatori și profesioniști
să surprindă forme de inimă create
de natură. Scopul concursului foto a
fost de-a îndemna persoanele de toate vârstele să facă mișcare în natură. E cireașa de pe tort
dacă în timpul drumețiilor participanții observă și imortalizează prin fotografii, formele de inimă
create spontan de natură. De la 55 persoane am primit în total 150 de fotografii, dintre care am
prejurizat 37 poze, pe care le-am imprimat, laminat și le-am expus cu ocazia promenadei.
Acțiunii noastre am făcut publicitate pe toate canalele media existente în zona Odorhei.
Duminica, la ora 12, pe o vreme sclipitoare, ne-am adunat peste 100 de persoane pentru a
participa la promenadă. Au venit oameni de diferite vârste, de la 0,5 la 75 ani.
După cuvântul de bun venit al președintelui în exercițiu al clubului, s-au prezentat regulile de
votare, fiecare participant la promenadă primind un buletin de vot cu formă de inimioară pe care
va trece un singur număr, numărul fotografiei care i-a cucerit inima. Câștigătorul, autorul
fotografiei celei mai îndrăgite va fi premiat cu un weekend wellness la hotelul ENSANA (fost
Danubius) Health Spa Resort Szováta**** din Sovata.
Fotografiile expuse de-a lungul promenadei vor fi prezentate ulterior și în diferite zone al orașului,
apoi vor fi donate secției de cardiologie a Spitalului Municipal.
Cei prezenți am parcurs promenada, admirând și jurizând în acelaș timp fotografiile agățate pe
garduri, pe copacii de-a lungul promenadei. Organizatorii au rămas la fața locului până seara la
ora șase, astfel au mai putut „vizita” expoziția de fotografii, parcurgând promenada inimii încă
150 de persoane.

Rotary Club Odorheiu Secuiesc: AJUTOARE DE ZIUA MONDIALĂ A
ALIMENTAȚIEI - ediția 2020
Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite, la întrunirea de la Roma
din 1979 a declarat 16 octombrie Ziua mondială a alimentației. Scopul a fost de a mobiliza
guvernele, organizațiile neguvernamentale și opinia publică pentru combaterea foametei,
fenomen ce afectează o mare majoritate a populației globului.
Organizația Mondială a Brutarilor a declarat în 2001 - 16 octombrie - Ziua mondială a pâinii.
În România, prin Legea nr. 47/2016, a fost instituită
Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei
alimentare la aceeaşi dată de 16 octombrie.
Scopul acțiunilor organizate în această zi este
creşterea gradului de conştientizare publică a
problemelor privind alimentaţia la nivel mondial şi
consolidarea solidarităţii în lupta împotriva foametei,
malnutriţiei şi sărăciei. Manifestările publice
organizate iau în considerare culoarea galbenă drept
culoare specifică a acestei zile.
Clubul nostru, împreună cu voluntarii subfilialei
Crucii Roșii Odorheiu Secuiesc, deja din anul 2017,
a inițiat o colectare de alimente pentru Asociația
Familiilor Numeroase din Odorheiu Secuiesc. Scopul proiectului este sensibilizarea
concetățenilor asupra dificultăților de trai ale familiilor cu mulți copii și venituri reduse.
Am lansat chemare către cei care au afaceri în domeniul producției sau comercializării
alimentelor să ofere în această zi alimente celor nevoiași.
Începând cu 2019, pe lângă alimente, am început să strângem și îmbrăcăminte și jucării iar pe
lângă afaceriști am îndemnat să doneze toți locuitorii municipiului.
În acest an, am organizat 4 puncte de colectare, două la cele 2 mari magazine locale și 2 corturi
amplasate în centru și la piața mare.
Toate produsele strânse din donații au fost
transportate la Parohia Sf. Tereza, unde după
binecuvântarea preoțească au fost predate
conducerii Asociației Familiilor Numeroase.
Distribuirea către familii a fost realizată de către
asociație. În acest an s-au distribuit circa 2 tone de
alimente neperisabile, 250 kg. de fructe și un
camion întreg de haine și jucării. S-au mai strâns
6.000 lei, din care se vor cumpăra cadouri de
crăciun pentru copii.
Noi, rotarienii, suntem o punte de legătură între oamenii bine intenționați și familiile numeroase,
astfel încât ceea ce a devenit redundant la unii să nu ajungă la gunoi, ci să fie redistribuite celor
cu care viața nu a fost mărinimoasă. Poate cu acest ajutor le dăm și un mic impuls părinților cu
mulți copii să rămână cu familia, nu să nu fie nevoiți să plece din țară,
pentru a-și câștiga altundeva existența.

Rotary Club Iaşi 2000: la aniversare
Luna octombrie 2020 a fost dominată de bucuria întâlnirii rotariene prilejuită de aniversarea
celor 20 de ani de existenţă ai clubului nostru.
Pasiunea, interesul pentru prietenie şi acţiune, pentru dăruire, au fost liantul zilelor de 2, 3 şi 4
octombrie când, împreună cu noi au fost rotarieni din Cluburile Rotary Iaşi, Curtea Domnească,
Copou, Junimea, Rotaract şi Interact Iaşi 2000, Piatra-Neamţ - 2005, Camena - Suceava
Bucovina, Vaslui, Târgu - Neamţ Cetatea Neamţului. Mai mult decât atât, ne-a încântat şi
onorat prezenţa DG Fredi CĂLINOIU, PDG Cristian JURJI, Milian SOPOIAN, Martha Maria
MOCANU, Daniel TĂNASE, Daniel CONDURACHE, GN Adrian LUCA (2021-2022) şi Daniel
Florin MĂRGINEAN ( 2022-2023).
Programul aniversar a fost pigmentat cu pagini de cultură şi istorie emblematice pentru Iaşi în
spaţiile Muzeului Mitropoliei şi Palatului Culturii.
Cu prietenie şi respect, ceremonia propriu-zisă s-a constituit într-un portret cuprinzător al
personalităţii clubului nostru în cei 20 de acţiune şi dăruire mai presus de sine.

====

Rotary Club Iaşi 2000 - Promenada
inimilor
Ca în fiecare an, RC IASI 2000 răspunde
invitaţiei organizatorilor ieşeni ai
proiectului districtual „Promenada
inimilor”, RC IASI. De această dată, 4
oct., traseul a fost propus pe axa CopouPalatul Culturii, în efervescenţa plimbării
pentru sănătate a unui grup masiv de
rotarieni de toate vârstele.

Rotary Club Iaşi 2000: Ora
guvenatorului la Piatra Neamţ
Am avut bucuria participării la „Ora
guvernatorului” organizată impecabil de
cele două cluburi din Piatra-Neamt, 2005
şi Camena în data de 8 oct. Prezenţa DG
Fredi Călinoiu a atras mult interes din
partea prezenţei numeroase, mesajele şi
schema de gândire pentru anul rotarian
care „deschide oportunităţi” fiind
percepute în spiritul bunelor practici.

Rotary Club Iaşi 2000: Chartarea Rotary
Club Târgu-Neamţ Cetatea Neamţului
Data de 9 octombrie 2020 va rămâne în
documentele Rotary şi în memoria noastră
afectivă pentru că am fost părtaşi la semnarea
actului de înfiinţare al unui club nou în zona
Moldovei, Rotary Club Târgu-Neamţ Cetatea
Neamţului. Acest eveniment, gândit în cele mai
mici detalii pentru spaţiul cel mai adecvat din
zonă, cetatea lui Ştefan Cel Mare, s-a bucurat
de prezenţa DG Fredi CĂLINOIU, PDG Marian
NEAGOE, în al cărui mandat s-a pus temelia
noului club, PDG Mircea SOLOVĂSTRU şi GN
Florin Daniel MĂRGINEAN.
Intr-un foarte frumos parteneriat de „naşi”,
Rotary Cub Iaşi 2000 şi Rotary Club ClujNapoca Cetăţuie, prin preşedinţii Vasilica STOICIU-FRUNZĂ şi Claudia Maria
BĂRBUCEANU, au oferit instrumentele - simboluri rotariene, clopotul şi ciocanul.

Rotary Club Iaşi 2000: Ziua End
Polio
END POLIO, proiectul mondial cu
rezultate remarcabile, şi-a găsit ecou şi
la Iaşi, unde cele cinci cluburi Rotary şiau dat mâna pentru a face cunoscută în
comunitate ziua de 24 octombrie: trei
instituţii de învăţământ universitar au
îmbrăcat cu eleganţă culorile Rotary, un
semn de consideraţie faţă de felul în
care Rotary reuşeşte să-şi împlinească
scopurile, Universitatea de medicină şi
farmacie Grigore T.Popa, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza şi Universitatea
de ştiinţe agricole şi medicină veterinară
Ion Ionescu de la Brad.

Donaţie Rotary Club Iaşi 2000
Ultima pagină a lunii octombrie a însemnat
finalizarea în spirit rotarian a unui GG
multiclub iniţiat de RC Iaşi 2000 şi
coordonat de RC Arad, reprezentând
donarea de echipamente medicale către
spitale din oraşele Arad, Alexandria,
Braşov, Chişinău, Craiova şi Iaşi. Şase
monitoare de funcţii vitale au fost predate
personalului medical de la Spitalul Sfântul
Spiridon din Iaşi. De asemenea, RC Iaşi
2000 a donat un monitor de funcţii vitale
Spitalului de obstetrică - ginecologie Cuza
Voda Iaşi.

====

Rotary & Interact Club Onești: END POLIO NOW!
Sâmbătă, 24 octombrie 2020, INTERACT CLUB ONEȘTI a marcat printr-o acțiune de suflet
lupta împotriva poliomielitei. S-au întâlnit, elevi de la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” și
de la Colegiul Național “Grigore Moisil”, purtând cu toții masca pe față, în parcul municipal,
ocazie cu care și-au exprimat într-un mod aparte dorința eradicării acestei boli cumplite.
Pagina lor de Facebook începe într-un mod original, și anume, cu o definiție dată acestei boli:
“boală infecțioasă contagioasă cruntă, de cele mai multe ori asimptomatică, care se
manifestă prin paralizie în rândul copiilor, de mai bine de două secole”.
Anul acesta, cu prilejul World Polio Day (Ziua Mondială a Poliomielitei), echipa Interact
Onești, s-a alăturat clubului Rotary pentru a promova această cauză și pentru a atrage
atenția publică către nevoia de a lupta împotriva acestei boli.
Tinerii din Interact simt că și-au pus umărul la realizarea unui vis și a unui ideal: eradicarea
acestei boli pe mapamond. “Și suntem foarte aproape”, spun ei. Bianca Filip, președinta
asociației, a declarat următoarele:
“Faptul că eradicarea poliomielitei a ajuns aproape de final, ne oferă speranța că, ajutândune reciproc, vom reuși să învingem și greutățile pandemiei actuale”.
Într-adevăr, în fiecare an sunt raportate tot mai puține cazuri, iar acest lucru se datorează
efortului comun făcut de Rotary, la nivel internațional, alături de parteneri, precum: UNICEF,
Organizația Mondială a Sănătății și Fundația Bill și Melinda Gates.

====

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!

