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Rotary Club Târgoviște ajută la dotarea sălilor de clasă
Rotary Club Târgoviște a răspuns
apelului venit din zona unităților de
învățământ din
județul Dâmbovița prin dotarea a 4 săli
de clasă din două unități de învățământ,
cu bănci individuale, necesare noii
realități în care se desfășoară cursurile
cu prezența fizică a elevilor.
Astfel, au fost donate 100 de bănci
pentru două clase ale Școlii “Tudor
Vladimirescu” Târgoviște și pentru două
clase ale școlii din comuna Măneşti.
Rotary Club Târgoviște va continua
acțiunile de acest gen, în sprijinul
desfășurării în bune condiții a procesului
educațional în județul Dâmbovița.
Susținem în continuare educația!

====
Rotary Club Târgoviște sprijină unitațile școlare din județul Dâmbovița
Clubul Rotary Târgoviște a donat 100.000 de măști de protecție pentru 28 de unități
școlare din județul Dâmbovița, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște și Universitatea Valahia
Târgoviște. Donația a fost sprijinită
financiar de sponsorul Tipografia
Amma Print și vine ca urmare a
solicitărilor de sprijin din zona
învățământului dâmbovițean.
Măștile au ajuns la unitățile școlare
care au solicitat sprijin din
urmatoarele localități: Târgoviște,
Găești, Fieni, Aninoasa, Răzvad,
Mănești, Gura Ocniței, Nucet,
Morteni, Odobești, Dragomirești,
Buciumeni, Valea Lungă.
Club Rotary Târgoviște este partener
și cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și a sprijinit financiar cei 8 formatori care
ajută cadrele pentru a se perfecționa în ceea ce privește metodele de predare online.

Rotary Club Satu Mare promovează conceptul de #OameniDeActiune
Există acei oameni care se implică activ în societate, care își dedică timp, energie,
resurse, pentru a face un bine comunității, pentru a-i ajuta pe cei din jurul lor, așa cum
pot, așa cum știu. Noi îi numim #OameniDeAcțiune.
O astfel de persoană este
și Norbert Nagy Tenor, un
sătmărean care a devenit
cunoscut peste granițele țării,
un tenor care ne face mândri,
care a urcat pe marile scene
ale operelor din Italia,
Germania, Franţa, sau Dubai.
Dar, înainte de toate, el este
un #OmDeAcțiune, așa că neam propus să-l cunoaștem și
pe Norbert din spatele scenei.
Interviul poate fi gasit aici.

====
Rotary Club Satu Mare continuă strângerea de fonduri pentru
programul Rotary pentru Sănătate
Noi credem că sănătatea este un drept al tuturor. Cu
toate acestea, peste 400 de milioane de oameni din
lume nu-și pot permite sau nu au acces la asistență
medicală de bază. De aceea tratarea și prevenirea
bolilor este atât de importantă pentru noi, rotarienii, și
depunem toate eforturile ca să oferim șansa cât mai
multor persoane la un sistem medical adecvat.
Pentru asta, am înființat clinici temporare, centre de
donare a sângelui și am achiziționat aparatură
specializată pentru spitalele din județul nostru.
In vederea realizarii a cat mai multe obiective, am
încurajat comunitatea sa ni se alture în demers, prin
voluntariat, sau prin donații în contul
Asociației ➡https://rotarysatumare.ro/doneaza-2/

Rotary Club Satu Mare organizează o campanie pentru atragerea de noi
membri, colaboratori sau sponsori
Pentru ca noi, cei din familia Rotary, suntem mereu în căutare de lideri în comunitatea
noastră, oameni care
îmbrățișează motto-ul "A
servi mai presus de sine
însuși”, am încurajat alți
membrii ai societății să se
alăture familiei Rotary,
sau să devină susținător
al acesteia.
Le-am explicat beneficiile
și rolul pe care îl vor avea
ca membru, precum și
oportunitățile ce pot
apărea pe parcursul
activității lor.
Noi credem că implicarea este cheia pentru orice reușită!

====
Rotary Opera Timișoara susține două evenimente concert:
Romanian Chamber Orchestra și Dragoș Moldovan – Vocea
României 2019
Rotary Opera Timișoara, partener educațional pentru concertul Romanian
Chamber Orchestra ”Muzica vindecă. Muzica ne apropie. Muzica oferă
putere emoției colective.” – resursa inspirațională sub egida căreia Rotary
Opera Timișoara s-a alăturat
Romanian Chamber Orchestra în
calitate de finanțator și partener
educațional. Anul acesta,
Romanian Chamber Orchestra a
propus publicului un concert care a
avut valențe tămăduitoare într-un
context în care atipicul cotidian
pune la încercare întreaga
umanitate.
Romanian Chamber Orchestra
este, prin valoarea componenților
săi și contribuția adusă
patrimoniului național, un punct de reper pentru cultura românească.

Unicitatea proiectului este redată de structura ansamblului ce reunește 21 de
muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele
mai importante orchestra ale lumii.
Orchestra a fost creată la inițiativa violonistului Alexandru Tomescu și a
violistului Ladislau Cristian Andriș, directorii artistici ai Romanian Chamber
Orchestra, dirijorul fiind maestrul Cristian Măcelaru.
Ansamblul promovează muzica clasică, compusă pentru această formulă
orchestrală, interpretată la un nivel excelent, comparabil cu cele mai bune
orchestre de cameră din lume.
În timp, orchestra își propune să
reprezinte România pe plan
internațional, promovând valorile și
cultura românească, devenind astfel un
brand de excelență al țării, iar Rotary
Opera Timișoara își dorește să susțină
excelența în educație prin contribuția
adusă acestui proiect.
Dragoș Moldovan – Vocea României 2019
Miercuri, 23 septembrie 2020, începând cu
ora 18.00, la grădina de vară ”Capitol” din
Timișoara, a avut loc concertul lui Dragoș
Moldovan – câștigătorul concursului Vocea
României 2019, stilul de muzică abordat fiind
pop-rock.
Dragoș Moldovan cântă în 3 trupe – în două
cu vocea și în una doar la chitară, fiind trupe
de heavy metal și hard rock. Dragoș
Moldovan este din Timișoara, absolvent al
Liceului de Muzică, iar acum este student la
Facultatea de Muzică a Universității de Vest
din Timișoara unde studiază canto.
În concursul Vocea României 2019, a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă
de la început, după ce a întors 4 scaune și fiecare antrenor a luptat pentru a-l
avea în echipă. Evenimentul s-a încadrat în obiectivele clubului Rotary Opera
Timișoara privind educația prin cultură, respectiv susținerea și promovarea
tinerelor talente.

====

Rotary Club Dej: Oportunități în Educație
Fideli temeiului anului rotarian 2020-2021 „Rotary Opens Opportunities”,
Rotary Club Dej deschide oportunități educaționale pentru copiii din mediul
rural.
Astfel, s-au donat 90 de laptopuri pentru
crearea unor mini-centre IT în 8 școli din
comunele învecinate Municipiului Dej!
Situația specială actuală cu care se
confruntă copiii noștri în încercarea de a
lua parte, în condiții normale și firești, la
actul educațional impune măsuri sociale
specifice. În mediul rural este dificilă
accesarea informațiilor și desfășurarea de
activități on-line la școală, din cauza
numărului mic și chiar a lipsei
echipamentelor necesare.
Prin această acțiune contribuim și noi la
educarea copiilor și tinerilor și crearea de noi oportunități sociale!

====
Rotary Chișinău ajută la începerea anului școlar
În cadrul proiectului “Vreau la
școală” s-au procurat și donat
peste 100 ghiozdane la copii
aflați fără ocrotire părintească,
copii din familii vulnerabile ca să
poată începe anul școlar. Acele
ghiozdane cu rechizite, cărți, dar
și hăinuțe au fost donate copiilor
din mai multe localități ai
Republicii Moldova. Colega
noastră Alexandra Can ne-a
ajutat să procurăm ghiozdanele
cu reducere și să aducem
zâmbet pe fața copilașilor.
Pentru proiectul "Vreau la
școală" Alexandra Can a fost
numită Rotarianul lunii septembrie 2020.

Rotary Chișinău la cules de mere
Acest proiect a avut ca scop ajutarea
unui tânăr pomicultor de 25 ani din satul
Drăgușeni, raionul Strășeni, să culeagă
merele, care mai apoi au fost plătite de
membrii clubului și donate către două
licee: Liceul de muzică” Ciprian
Porumbescu” și Liceul de arte plastice
Igor Vieru” din Chișinău, unde învață și
trăiesc la internat copii talentați din toată
țara.
Am dorit ca acești copii să consume
câte un măr pentru a îmbunătăți
imunitatea în sezonul rece și a face
profilaxia virozelor, gripei dat și infecției
cu coronavirus. S-au donat 1200 kg
mere.

====
Rotary Club Onești: Ajutăm copiii să meargă la școală (ediția a III-a)
După edițiile din 2018 la Helegiu și 2019 la Căiuți, Asociația Rotary Club
Onești a finalizat o nouă etapă a proiectului „Ajutăm copiii să meargă la
școală”, în septembrie 2020, la Onești.
Scopul proiectului este reducerea riscului de abandon școlar pentru copiii
proveniți din familii defavorizate, înscriși în învățământul primar sau
gimnazial.
După asigurarea măsurilor de protecție pentru prevenirea contaminării cu
noul coronavirus (asigurarea fluxului de mișcare, marcaje, distanțare fizică,
asigurarea de măști și dezinfectant), 100 de copii au primit câte un pachet
care conținea o pereche de încălțăminte sport, un trening si un ghiozdan cu
rechizite. Pachetele au fost personalizate conform ciclului de învățământ ori
vârstei copilului, iar echipamentul sportiv a fost achiziționat după mărimea
purtată de fiecare beneficiar. Valoarea acestui proiect a fost de 20.000 lei.

Mulțumim sponsorilor: SMART WOOD ROMÂNIA, Chimcomplex Borzești,
Tillia Company, Elgami Dental, Coninstal Prest, Aquasal Grup, Sephard,
Potpuriu, Mecanic Grup, Energo Prest și Emica Impex. Mulțumim totodată
Direcției Generale de Asistență Socială Onești și Colegiului Național „Grigore
Moisil“ pentru găzduirea evenimentului.

====
Rotary Club Alba Iulia: siguranța pe primul loc la începerea anului
școlar
Începutul noului an școlar este una dintre cele mai mari provocări de anul
acesta. Ne îngrijorăm pentru copiii noștri și
nu numai, depindem de deciziile luate de toți
cei implicați în procesul educativ fie că sunt
cadre didactice, părinți sau copii.
Chiar dacă nu există răspunsuri la tot ce ne
frământă în această perioadă nemaiîntâlnită,
simțim că trebuie să ajutăm la efortul comun
de combatere a pandemiei de Coronavirus.
Astfel Rotary Club Alba Iulia a marcat Luna
Educației prin donarea de produse de igienă
către Școala Gimnazială Avram Iancu,
Școala Gimnazială Mihai Eminescu și Liceul
de Muzică și Arte Plastice Regina Maria din
Alba Iulia. Gelul dezinfectant pentru mâini și măștile sanitare vor ajuta la
desfășurarea în condiții de siguranță a cursurilor școlare.

Rotary Club Alba Iulia se alătură campaniei Promenada Inimilor
Cluburile Rotary din Alba Iulia, relansează și în 2020 campania „Promenada
Inimilor”, reamintind tuturor că activitatea fizică zilnică este cel mai bun mijloc
al menținerii sănătății, inclusiv a sănătății inimilor noastre!
Sâmbătă, 3 Octombrie 2020, la Alba Iulia, cluburile Rotary Alba Iulia si Alba
Iulia Civitas Solis au organizat “Promenada Inimilor 2020” pe biciclete.
Traseul din Alba Iulia a avut o lungime de 13 km, prin cetatea Alba Carolina.
Prin alegerea unui traseu de 13 km, s-a dorit comemorarea lui Samoilă
Mârza, fotograful Marii Uniri, care a parcurs aceeași distanță din Galtiu pâna
la Alba Iulia pe data de 1 Decembrie 1918. Punctul final al plimbării a fost
Ceasul Rotary din centrul orașului construit în forma aparatului foto folosit de
Samoilă Mârza.
Pe lângă membrii și invitați ai cluburilor Rotary Alba Iulia si Alba Iulia Civitas
Solis la eveniment au participat și membrii ai Clubului Biciclim, ai Clubului
Bicheru Cycling, ai Rotaract și Interact Alba Iulia.
„Mulțumesc tutoror celor care au participat la evenimentul de astăzi și în
încheiere recomand tuturor mișcarea zilnică în aer liber, fie pe bicicletă sau
pe jos ca mijloc de menținere și chiar de îmbunătățire a sănătății
cardiovasculare” a spus preşedintele Clubului Rotary Alba Iulia, Florin
Secașiu.

Rotary Club Bistrița Nosa: ”Ora Guvernatorului”
În data de 3 septembrie 2020, RC Bistrița Nosa a avut onoarea și bucuria de a primi
vizita Guvernatorului Districtului 2241, Cornel Wilfred Călinoiu. Alături de membrii
RC Bistrița Nosa s-au aflat și reprezentanți ai RC Năsăud și Interact.
Desfășurată într-o atmosferă lucrativă, prietenoasă, întâlnirea a debutat cu
prezentarea de către Președinții celor 3 cluburi, Leonora Lanțoș – RC Bistrița Nosa,
Dorina Buia – RC Năsăud și Radu Sabo – Președinte Interact, a istoricului și celor
mai importante proiecte ale cluburilor și a continuat cu prezentarea participanților.
Discursul Guvernatorului a avut în centru câteva dintre temele cheie ale anului
Rotarian 2020 – 2021: lupta cu cele mai cumplite dezastre, catastrofe sau boli
survenite asupra umanității – în contextul COVD 19, inițierea de proiecte și acțiuni
care creează oportunități pentru cei ce au nevoie de noi proiecte și acțiuni care ne
inspiră, ne schimbă și ne fac mai buni; aplicarea principiului calității, precum și al
experienței câștigate în cadrul Cluburilor Rotaract, în atragerea de membri noi;
tendințe actuale în comunicare și PR, bazate pe digitalizare.
Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de discuții libere, menite să detalieze liniile
directoare ale Districtului cu privire la activitatea Rotariană din acest an.

====

Rotary Club Bistrița Nosa susține programul de rezidență și îngrijire
pentru copii de la Mănăstirea Piatra Fântânele
Mănăstirea Piatra Fântânele, având
Hramul Nașterii Maicii Domnului, este
situată în pasul Tihuța, în localitatea cu
același nume din Județul BistrițaNăsăud și, pe lângă activitățile curente
care se desfășoară într-un asemenea
așezământ monahal, măicuțele au în
îngrijire permanentă un grup de 27 de
copii ce învață la grădinița sau școala
din localitate și care provin din familii
defavorizate sau al căror domiciliu se
află în cătune la mare distanță față de
grădiniță/școală, cu posibilități de
navetă aproape inexistente.
RC Bistrița Nosa oferă sprijin
programului de rezidență și îngrijire
derulat de Mănăstire, susținând cu
materiale sanitare, de igienă,
dezinfectante, îmbrăcăminte și cărți.
În data de 14 septembrie 2020, cu
participarea membrilor Clubului, spre
bucuria măicuțelor și a copiilor din
programul de rezidență, au fost donate
materialele necesare pentru primul
semestru al anului școlar, în valoare de
2.000 lei, urmând ca această acțiune să
continue și pe viitor.

====
Rotary Club Bistrița Nosa organizează “RHAW School Twinning
Program”
În data de 24 septemebrie 2020 a avut loc, în cadrul Global Grant No. 2099026/2020
“RHAW School Twinning Program”, prima sesiune on-line de instruire a profesorilor
de la 4 scoli din Romania. Instruirea a fost coordonată de responsabilului pentru
Romania, Florin Iliescu, membru al RC Bistrița Nosa, Director al Comitetului
Districtual WASHRAG (Water & Sanitation Rotarian Action Group), împreună cu
partenerii din Israel, specializați în domeniul educației pentru apă.

Rotary Hands Across Water (RHAW) este motto-ul sub care se desfășoară acest
proiect inițiat de mai multe organizații din Israel și care are la bază ideile sau
acțiunile derulate în comun de Districtele 2490 Israel și 2241 România și Republica
Moldova, în contextul deținerii poziției de Ambasador WASHRAG al RI pentru
proiectele de apă și sanitație în zona Districtului nostru, de către PDG Avner Fuchs.
În cadrul GG-ului sunt înscrise ca sponsori 40 de Cluburi Rotary, majoritatea din
Israel, dar și din
alte țări: USA,
India, Germania,
Grecia, Polonia,
precum și 3 Cluburi
din Districtul 2241,
RC Iași “Curtea
Domnească”, RC
Oradea 1113 și RC
Târgu Jiu.
Proiectul are ca
scop sensibilizarea
tinerei generații cu privire la problemele existente în infrastructura de apă, la
pericolul pe care îl reprezintă lipsa apei, împărtășirea de cunoștințe cu tineri din alte
țări, dar, mai ales, identificarea, împreună, de soluții cu posibilitate de implementare
în viitor pentru rezolvarea acestor probleme.
Cele 4 scoli din cele 3 orase vor
beneficia de: (a) instruiri pentru dascăli
pe teme specifice educației pentru
apă, în care experiența organizațiilor
din Israel este mult mai avansată; (b)
dezbateri între elevii din diferite țări pe
subiecte de interes comun sau local;
(c) dezvoltarea de acțiuni comune.
Toate aceste activități derulate pe
parcursul celor 3 ani de implementare
a Proiectului vor putea conduce la
acțiuni de înfrățire între școlile și
cluburile Rotary implicate.

====

Rotary Club Bistrița Nosa susține “Via Transilvanica”
Clubul Rotary Bistrita Nosa s-a alaturat proiectului "Via Transilvanica" inițiat de
Asociația Tăsuleasa Social printr-o contribuție de 3.000 de euro, care susține
financiar amenajarea a 3 km, pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud. În plus, RC
Bistrița Nosa a adoptat încă 7 km din traseu pentru întreținere și curățenie, astfel
încât acesta să fie permanent menținut la starea de amenajare actuală.
În data de 19 septembrie 2020, un număr de 20 de membri ai RC Bistrița Nosa,
însoțiți de familii și personalul Primariei Mărișelu, au efectuat o acțiune de
identificare și ecologizare a traseului de care răspunde, pe o distanță de aproximativ
9,5 km, între localitatile Posmuș și Jeica, o porțiune amplasată într-o zonă
deluroasă, plină de păduri, de o frumusețe aparte.
Invităm și alte Cluburi Rotary
din Romania să susțină
”Drumul care unește” - cel mai
ambițios proiect de promovare
a turismului din România, care
se întinde pe o lungime de
peste 1.000 km, de la
Drobeta-Turnu Severin - unde
a intrat pentru prima dată în
țară Regele Carol - străbate
Transilvania cu toate bogățiile
culturale și naturale ale
acesteia și ajunge până la
Putna, unde se odihnește
Ștefan cel Mare. Mai multe
detalii despre Via
Transilvanica aici.

====
Rotary Club Bistrița Nosa susține educația
Proiectul Rotary Bistrița Nosa susține educația a început în urmă cu 9-10 ani și
continua să se dezvolte. Îi susținem atât pe copiii aflați în nevoie, pentru a le facilita
accesul la educație, cât și excelența în educație. În prima categorie, am oferit în
acești ani: susținerea cu mobilier școlar a comunei Mărișelu si satului Jeica, mobilier
și peste 1.000 de cărți pentru Școlile din Viile Tecii și Strâmba, toate din județul
Bistrița-Năsăud.

În ceea ce privește excelența în educație, am susținut elevi și studenți din diferite
categorii sociale, care au obținut rezultate remarcabile la învățătură.
În cursul lunii septembrie 2020, atenția noastră s-a îndreptat spre doi tineri de
excepție: Alexandru Grecu,
student în anul I la chitară, la
Universitatea de Muzică din
Amsterdam, laureat al unor
competiții naționale și
internaționale de chitară clasică,
căruia i-am oferit o bursă de
studiu în valoare de 5.500 lei,
reprezentând contravaloarea taxei
școlare pentru primul an de studiu
și Biolan Mircea – Daniel, student
în anul al II-lea la Universitatea de
Artă și Design din Cluj-Napoca,
căruia i-am oferit o bursa în
valoare 3.000 lei.

====
La Rotary Club București fiecare copil contează!
Rotary Club București împreună cu partenerii din
domeniul public și privat susține și promovează în
fiecare an accesul și participarea la educație al
tuturor copiilor, în special al celor din comunitățile
vulnerabile. Educația este cea mai sigură cale de
ieșire din sărăcie. Școala este o poartă de ieșire
către o viață mai bună și mai sigură, iar noi cei din
Rotary Club București vrem să facem tot ce e
posibil ca această ușă să fie deschisă pentru toți
copiii. Fiecare copil care trece acest prag al
educației are o șansă spre un viitor mai bun.
Anul acesta, Rotary Club București a continuat
acțiunile de implicare la nivelul comunităților locale
pentru dotarea cu ghiozdane și rechizite școlare,
obiecte de îmbrăcăminte, laptopuri și calculatoare,
televizoare și biciclete pentru 85 de elevi de la
Școala din satul Moara Nouă, din comuna Berceni
din Prahova și pentru 72 de copii din localitatea
Unirea din Brăila. De asemenea, la Școala Moara Nouă au mai fost donate 5
dispensere manuale pentru gel dezinfectant, 4 canistre cu gel dezinfectant pentru
mâini și 5 cutii cu măști de unică folosință.

Rotary Club București se implică activ în măsurile de prevenire a infectărilor cu
coronavirus, astfel încât să poată
asigura accesul la educație pentru
toți copiii. În lipsa materialelor de
protecție, lumea de după pandemie
va fi mai dură pentru cei vulnerabili.
Pe 5 septembrie a avut loc ediția a
IX-a a proiectului „Ajută un copil să
meargă la școală”, prin care Rotary
Club București împreună cu R.C.
ZELL AM SEE, Rotary Club Brăila
și mai multe cluburi din Districtul
2241 a donat ghiozdane, rechizite
școlare, încălțăminte, calculatoare,
televizoare și biciclete copiilor din
familiile vulnerabile din satul Unirea
din Brăila. Ediția a X - a din 2021 a
proiectului „Ajută un copil să
meargă la școală”, eveniment jubiliar, va avea loc în Alexandria, în județul
Teleorman.
Rotary Club București sprijină educația incluzivă! Rotary Club București este
preocupat să ofere o șansă echitabilă la educație și dezvoltare personală pentru
fiecare copil, indiferent de mediul din care provine.

====
Rotary Club București organizează proiectul „Moara Nouă”
Pe 12 septembrie a avut loc proiectul „Moara Nouă”, la care Rotary Club București
alături de Compania Națională Aeroporturi București, Fundația Civic Help și Clubul
Interact de la Colegiul Goethe au dăruit 85 de ghiozdane cu rechizite pentru elevii
claselor II-IV și 21 de ghiozdane cu rechizite pentru copiii de grădiniță. De
asemenea, au fost donate 15 laptopuri și 15 calculatoare pentru elevii premianți și
cei care provin din familii
nevoiașe pentru desfășurarea
activității școlare la distanță. În
același timp, Școala Moara
Nouă din comuna Berceni a fost
dotată cu 3 laptopuri și un
videoproiector în scop
educațional.
În cadrul proiectului „Moara
Nouă”, Rotary Club București a
amenajat și a dotat cu volume
de cărți o bibliotecă în incinta
școlii, unde elevii pot intra în lumea poveștilor.

Bunzl Romania s-a alăturat inițiativei Rotary Club București și a donat materiale de
protecție sanitară pentru elevii și profesorii de la școala din Moara Nouă.
Școala este locul fundamental al
dezvoltării noastre și reprezintă
un prilej de a depăși propriile
individualități, învățând despre
comunicare și deschiderea față
de cei din jur.
Mihail Kogălniceanu primministru României și unul dintre
cei mai influenți intelectuali
români ai generației sale,
punea pe primul plan educația:
„Dacă țara (...) trebuie să aibă
un loc în concertul Europei (...)
apoi nu va putea ajunge prin
industrie, nici prin comerț, decât
numai prin învățământ”.
Așadar, să-i prețuim pe dascălii noștri, să fim alături de ei permanent și să facem tot
ce putem pentru a le oferi o viață demnă și plină de satisfacții alături de generațiile
de copiii pe care le modelează și le pregătesc cu dedicație și implicare.

====
Club Rotary Slatina: proiect "PROMENADA INIMILOR"
În data de 29 septembrie 2020, în
Slatina s-a desfășurat pentru prima oară
proiectul Promenada Inimilor.
50 de rotarieni, tineri din Clubul Interact
Slatina și Clubul Rotakids Slatina,
sponsorizate de către rotarieni, au
străbatut traseul, respectand măsurile
de siguranță pentru prevenirea
răspândirii COVID-19, au distribuit
pliante și au încuranjat slătinenii să
meargă zilnic pe jos.
Traseul complet are 3,2 km, marcat cu
autocolante pe trotuar și panouri
inscripționate se parcurge în aproximativ
5.000 de pași (jumatăte din numarul recomandat de pași zilnic parcurși), cu
un consum de circa 220 kcalorii la o parcurgere completă în mers.

Club Rotary Arad Cetate împreună cu Rotary Club Arad
organizează “Promenada Inimilor”
Cluburile Rotary Arad Cetate împreună cu Rotary Club Arad, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Arad, au organizat "Promenada Inimiilor", cu ocazia
Zilei Mondiale a Inimii.
Traseul amenajat în Arad are o lungime de 3 km și începe din dreptul
pasarelei peste Mureș (pe partea de sus a falezei de pe Malul Mureșului),
până în dreptul bisericii Marănată (cu întoarcere pe partea de jos a falezei de
pe Malul Mureșului la punctul de plecare).
În acest an, respectând
distanțarea fizică, arădenii
au fost invitați să parcurgă
individual traseul în
perioada 29 septembrie-3
octombrie. Doritorii au avut
prilejul să participe la o
tombolă prin postarea pe
pagina de Facebook a
evenimentului a unui mesaj
din care să rezulte
parcurgerea traseului (ex.
screenshot cu numărul de
pași sau o poză făcută în
orice punct al traseului
marcat pe malul Mureșului
cu condiția să fie evidențiată
în poză imaginea inimii marcată pe traseu).
Tombola a avut ca premii 2 brățări Fitness și vouchere.
Pagina evenimentului a fost vizitată de peste 8000 de arădeni.
Dorim să mulțumim tuturor arădenilor, sponsorilor și colaboratorilor care neau susținut în acest proiect.
De asemenea, lansăm invitația de a relua traseul în mod constant pentru a
avea răsunet și pe starea de sănătate.

====

Clubul Rotary Chișinău a relansat Campania intitulată “Promenada
Inimilor 2020”
Cu ocazia Zilei Internaționale a Inimii, sub sloganul “Totul pentru Inima Ta”, în
orașul Chișinău, pe data de 19.09.2020, membrii clubului Rotary Chișinău Centru
cu invitații săi (4 membrii, 5 invitați și 3 copii), și în parteneriat cu autoritățile locale
din domeniul sănătății (Centrul Prietenos Tinerilor “Youth Klinik Ciocana”) s-au
alăturat acestei promenade.
Campania a avut loc în parcul
„Valea Morilor” din municipiul
Chișinău, începând cu ora 10:00
timp de 2 ore. Pe aleile parcului
accesibile plimbărilor zilnice și în
jurul lacului din parc, participanții
îmbrăcați în tricouri cu sigla
campaniei au parcurs o
promenadă pe un traseu de o
lungime de 2,5 km.
Promenada s-a desfășurat într-o
ambianță de relaxare și meditație
cu discuții despre sănătate și
mod de viață sănătos.
Reamintim tuturor că activitatea fizică zilnică este cel mai bun mijloc al menținerii
sănătății, inclusiv a sănătății inimilor noastre!

====
Rotary Club Suceava Cetate: donații pentru Școala Primară Osoi
Credem că educația presupune cea mai sigură cale pentru creșterea calității
vieții comunității datorită faptului că un om educat ia decizii cu impact pozitiv
atât pentru el cât și pentru ceilalți, creând astfel un plus de valoare prin ceea
ce face zi de zi. Obiectivul proiectului NOI, inițiat de clubul nostru, este de a
crea premisele unei educații solide care să ofere șansa dezvoltării copiilor de
la Școala Primară Osoi din comuna Vulturești, județul Suceava.

Astfel, am marcat începutul noului an școlar cu
o serie de donații prin care sprijinim elevii și
cadrele didactice să obțină cele mai bune
rezultate în față noilor provocări pe care
urmează să le întâmpine:
• mobilier oferit de centrul de diagnostic și
tratament InterCardioDiab din Suceava;
• două laptopuri;
• 1.900 de măști de protecție;
• trei bidoane de dezinfectant de 5L;
• 14 bidoane de dezinfectant de 1L.
Prin NOI susținem educația și investim în
viitor!

====
Rotary Club Suceava Cetate: Ultramaraton Autism24
Colegul nostru Vasile Varvaroi a alergat timp de 24 de ore pentru copiii cu
autism, plecând sâmbătă de pe Vârful Rarău și parcurgând 128,9 de kilometri
până la Cetatea de Scaun a Sucevei. Totul a plecat din dorința de a veni în
sprijinul copiilor cu autism prin colectarea de fonduri necesare derulării
proiectelor prin care aceștia sunt ajutați să își dezvolte abilitățile astfel încât
să reușească să se integreze cât mai bine în societate.

“Eu m-am oferit să alerg 24 de ore pentru
ei, iar cei din jurul meu să cumpere
simbolic kilometrii pe care eu i-am
parcurs. Banii strânși în acest fel au
plecat direct spre proiectele derulate de
Centrul de Autism Marea Neagră. A fost
o cursă grea, lungă, solicitantă fizic și
psihic, însă s-a dovedit că atunci când ai
în spate motivația de a veni în sprijinul
comunității și susținerea celor din jurul
tău, poți face lucruri la care nu te gândeai
vreodată că sunt realizabile. Mulțumesc
colegilor din Rotary Club Suceava Cetate
care s-au implicat activ în această
acțiune. Picătură cu picătură putem face
împreună o mare. O mare de bine, a
declarat președintele clubului nostru.”
Inițiată de Centrul de Autism Marea
Neagră, acțiunea face parte din cadrul
campaniei Autism 24h Marea Neagră și are ca scop promovarea dreptului la
integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități.
Cumpărând kilometrii parcurși de colegul nostru am susținut proiectele
destinate copiilor diagnosticați cu autism.

====
Rotary Club Suceava Cetate: donație de sânge pentru spitalele din
Județul Suceava
În ultima perioadă numărul donatorilor de sânge din județul Suceava a scăzut
dramatic, iar cererile au crescut.
“Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava este singurul punct din
județ unde se poate dona sânge sau plasmă. Acesta deservește toate cele
cinci spitale din județul nostru iar la nevoie și pacienții suceveni care sunt
tratați în spitalele din Iași. Nevoia zilnică de sânge variază de-a lungul anului.
În medie, într-o perioadă normală, nevoia este de 25-30 de pungi pe zi la
nivelul județului Suceava. Cel mai greu ne descurcăm când avem nevoie de
grupe de sânge cu RH negativ. Înainte de perioada pandemiei aveam
posibilitatea de a face colectare și în alte localități a județului folosind unitatea
mobilă.

Acum însă, restricțiile sanitare impuse fac acest lucru imposibil, a declarat
doctorul Maria Pilat, directorul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină
Suceava.Pentru a face față solicitărilor venite de la spitale din județ e nevoie
de donatori, iar membrii clubului nostru s-au mobilizat și au donat sânge.
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 donarea de sânge, la salvarea de vieți.
Împreună luptăm pentru viața celor din jurul nostru. De aceea, ne propunem
ca acțiunea de azi să se transforme în viitorul apropiat într-un proiect mai
amplu al clubului nostru prin care să conștientizăm comunitatea suceveană
de importanța donării de sânge și impactul pozitiv pe care îl are pentru cei
aflați în suferință. Gestul donării de sânge slefuiește caracterul fiecărei
persoane și sădește în noi dăruirea, dragostea și empatia. Nu trebuie să fim
super-eroii dintr-o poveste pentru a ajuta alți oameni, ci prin simpla donare de
sânge salvăm vieți”, a declarat Vasile Varvaroi, președintele clubului nostru.

====
Rotary Club Suceava Cetate participă la concursul de orientare
sportivă Luncile Prigoanei
O parte din colegii noștri au participat la concursul de orientare sportivă
intitulat Luncile Prigoanei, organizat în Munții Șureanu de Rotary Club Alba
Iulia. Orientarea este sportul ce constă în parcurgerea unui traseu, într-un
teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de
posturi de control ce trebuiesc atinse.

Sportivul alege ruta între
posturile de control, cu
ajutorul hărții și al busolei,
trebuie să se orienteze și
să ia decizii rapide în timp
ce se deplasează cu o
viteză mare.Concurenți de
toate vârstele s-au întrecut
pe cele două trasee special
amenajate în jurul satului
de vacanță. Participanții au
învățat de la colegii mai
experimentați să utilizeze
busola, să citească harta și
să se bucure de mișcare în
mijlocul naturii.
“Mulțumim tuturor prietenilor de la Rotary Club Alba Iulia pentru invitația de a
participa la acest eveniment, pentru ospitalitatea și prietenia de care au dat
dovadă. Totodata, îi felicit pentru organizarea extraordinară și pentru că ne-au
arătat, încă o dată, ce înseamnă spiritul și trăirea rotariană”, a declarat Vasile
Varvaroi, președintele clubului nostru.

====
Rotary Club Suceava Cetate: Bucovina Ultra Rocks
Sâmbătă, 8 August 2020, la Câmpulung
Moldovenesc a avut loc prima ediție a
concursului de alergare montană
Bucovina Ultra Rocks. La eveniment au
participat cinci sute de concurenți ce au
concurat la diferite probe: Ultra Rocks
105k, 4 Summits 80k, Lady’s Rocks 43k,
Rocky 29k și Rumble Rock 15k).
Clubul nostru a avut onoarea să se
numere printre partenerii competiției. Am
ajutat la buna desfășurare a
evenimentului prin asigurarea cu
voluntari a unui punct de control și
alimentare pentru concurenți situat pe Vârful Giumalău (1.857 metri).
De asemenea, colegii noștri Paul Vargan și Mihai Jr. Crețeanu au participat
la probele Lady’s Rocks 43k și Rumble Rock 15k. Pe vârfurile Rarău (1.650
metri) și Pietrosul Bistriței (1.793 metri) s-au aflat prietenii noștri de la Rotary
Club Rarău Bucovina Câmpulung Moldovenesc și Rotary Transilvania.

Rotary Club Cugir Anima Mundi susține educația!
Acțiunea "#Rotary #Susține
#educația" și-a "deschis porțile" și la
Cugir. La fiecare carte înfoliată un
copil este ajutat, vino și contribuie și
tu alături de noi! Educația copiilor
primează!
Rotary Club Cugir Anima Mundi a
fost partener în acest proiect,
desfășurându-și activitatea de
voluntariat pe parcursul a 4 zile.
Suma obținută din această acțiune
va fi convertită în rechizite școlare ce
vor fi donate copiilor situație
materială precară.

====
Rotary Club Cugir Anima Mundi donează echipamente
Al doilea proiect al clubului Rotary
Cugir Anima Mundi a constat in
donare de echipamentele (1
lampă cu UV-C pentru dezinfecție
aer și 2 bidoane a câte 20L
dezinfectant), aferente Global
Grant COVID GG2011508, proiect
initiat de Rotary Club Alba Iulia în
cadrul căruia Rotary Club Cugir
Anima Mundi a fost partener.
Donația a fost oferită de către
Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis și Rotary Club Cugir Anima Mundi, Spitalului Orășenesc Cugir.

====

Rotary Club Târgu Mureș Maris: Și eu vreau să învăț!
Unul din domeniile de acțiune ale Rotary Internațional este „educație și
alfabetizare”, iar noi, că rotarieni avem în permanență activități de implicare
în acest sens.
Acum, mai mult ca oricând,
este nevoie de implicare,
datorită contextului generat
de existența virusului
SARS-COVID 19, care
limitează foarte mult
accesul la educație pentru
foarte mulți copii, atât din
mediul rural, cât și urban.
Deoarece o mare parte a
programului școlar se va
desfășura on-line, este
nevoie de tablete, laptopuri, smart phone-uri, acces
la internet, instruire, etc.
Alături de prietenii de la
Organizația Salvați Copiii –
Filiala Mureș, am decis să
identificăm câteva cazuri la
concret, pentru care să
asigurăm cele necesare, din
cele 403 cazuri de copii
vulnerabili aflați în centrele
pe care ei le gestionează.
Aceasta este o inițiativă ce
face parte din programul de
intervenție și recuperare a
decalajelor sociale, dedicat
copiilor vulnerabili, pentru
restabilirea dreptului lor la
educație, program inițiat de Salvați Copiii România.
Zis și făcut!
Am identificat astfel 7 elevi, cu probleme grave în familiile din care provin, în
care sunt mai mulți frați și nu au acces la nici un dispozitiv. Pentru aceștia am
achiziționat 7 tablete, vom fi alături de ei pe tot parcursul anului școlar, care
va fi unul plin de provocări, iar la sfârșit vom putea să le evaluăm rezultatele.
Valoarea proiectului a fost de 1.000 de euro și considerăm că este o sumă
investită cu folos, pentru că poate avea cu adevărat un impact major în
parcursul acestor elevi, oferindu-le șansa de a-și continua studiile.

Rotary Club Târgu Mureș Maris organizează Promenada Inimilor
Credem cu tărie că un stil de viață activ poate influența foarte mult atât starea
de spirit, cât și starea de sănătate, așa că, am organizat și în acest an un
eveniment dedicat Săptămânii Mondiale a Inimii, sub sloganul “ Totul pentru
Inima Ta”!
Astfel, “Promenada Inimilor 2020” a avut loc la Târgu Mureș pe data de 3
octombrie, cu scopul de a le reaminti târgumureșenilor că activitatea fizică
zilnică (în cazul nostru, o plimbare pe jos) este cel mai bun mijloc al
menținerii sănătății, inclusiv a sănătății inimilor noastre!
A fost o ediție mai deosebită, datorită contextului general cauzat de virusul
SARS-COV 2, a trebuit să ne adaptăm la toate cerințele legale, să ținem cont
de toate recomandările făcute de instituțiile de ordine publică, dar nu am
renunțat.
Traseul nostru a avut o lungime de aproximativ 3 km, începând din centrul
orașului, din fața unei dintre cele mai emblematice clădiri, monument istoric al
orașului, respectiv Consiliul Județean, traversând superbă Piață a
Trandafirilor și urcând spre Bulevardul Cetății, pe care l-am parcurs integral.
La final, am putut admira împreună Cetatea Medievală, unde am și ales să
ne hidratăm corespunzător, după toată mișcarea făcută.
“A fost o ocazie bună de a ne revedea cu prieteni dragi, de a ne redescoperi
orașul, de a ne bucura de o zi superbă de toamnă și de a ne stabili noi
obiective legate de mișcare. Sloganul nostru pentru acest eveniment a fost
MIȘCARE, ARMONIE, SĂNĂTATE, așa că, împreună, am decis că putem
promova în rândul societății din care facem parte un stil de viață mai
sănătos!”, a declarat Natașa Cetănaș - Preşedinte al Clubului Rotary Târgu
Mureș Maris. Să ne revedem sănătoși, la o plimbare!

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis “Sustine Educaţia”
Aflat la a doua ediție în acest an, Proiectul „SUSŢINE EDUCAŢIA” iniţiat de ROTARY
CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS este un proiect rotarian naţional, ce s-a
desfăşurat anul acesta în perioada 14 - 16 septembrie în mai multe oraşe din
întreaga ţară – Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Bucureşti, Cluj-Napoca și Arad. Cluburile
ROTARY, ROTARACT și INTERACT, în parteneriat cu magazinele CTC STORE și
DIVERTA, prin proiectul ”SUSŢINE EDUCAŢIA”, doresc să ajute copiii din familii
defavorizate să înceapă anul şcolar la fel ca şi colegii lor, cu rechizite noi.
În Alba Iulia, membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia au
ajutat prin munca lor, în spaţiul special amenajat în cadrul magazinului CTC Store –
partener al proiectului, la copertarea manualelor şi caietelor şcolare.
Astfel, pentru fiecare produs copertat am contribuit activ ca o parte din elevii aflaţi în
nevoie, să întâmpine noul an şcolar fără grija banilor pentru achiziţionarea rechizitelor
şcolare. La fiecare manual copertat, 1 RON din preţul serviciului va fi utilizat pentru
achiziţionarea de rechizite şcolare pentru copiii din familii defavorizate, identificaţi de
fiecare club rotarian.
Implicarea directă în proiect, prin munca voluntară în cele trei zile a începutului de an
şcolar şi prin rechizitele ce vor fi oferite micilor beneficiari ai acţiunii noastre este un
prilej de bucurie de a participa împreună la un demers în sprijinul comunităţii şi vom fi
onoraţi să avem în anii următori tot mai multe cluburi din District ce se vor alătura la
viitoarele ediţii ale proiectului ”SUSŢINE EDUCAŢIA”.

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis: “Distincţii Paul Harris Fellow”
Întâlnirea Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis din data de 03.09.2020 a fost
una specială. Pe lângă discutarea viitoarelor proiecte ale clubului, într-un
cadru solemn și plin de prietenie, au fost înmânate cele șase distincții ”Paul
Harris Fellow Recognition”.
Pentru dăruirea și implicarea în viața comunității și munca dăruită proiectelor
clubului, i-am felicitat pe cei șase colegi ce au primit onoranta recunoaștere
internațională: Valentin Frăcea, Cezar Popovici, Carmen Orvas, Dragoș
Medrea, Cosmin Stanciu și Adrian Năcreală.
Felicitări colegilor distinși și la cât mai multe proiecte inspirate în folosul
comunității pe care o servim!

Rotary Club București Cișmigiu: Transilvania Toastmasters Brașov
În weekend, într-o atmosferă de prietenie Rotary International - Toastmasters
International, am livrat un curs de formare de Traineri la Brașov.
S-au format 10 noi Traineri în cadrul
organizației Transilvania Toastmasters
Brașov și nu numai, traineri ce vor livra
pe viitor cursuri pe diferite arii de
creștere în societate.
Mulțumim gazdelor pentru
profesionalism și pentru ca ne-au dat
posibilitatea, nouă de la Rotary Club
București Cișmigiu, să deschidem
puternice oportunități de colaborare.
Serviciul vocațional este una dintre cele
mai importante pârghii, folosită în
întreaga lume, pentru dezvoltarea comunităților.

====
Rotary Club București Cișmigiu: Dinți frumoși, copii sănătoși
Ieri am fost cu bucurie și cu spor la Fundația Casa Lidia din două motive.
Rotary Club București Cișmigiu a început digitalizarea orfelinatului prin
dotarea amplasamentului cu laptopuri, tablete, smart phone-uri, cd-uri pentru
învățarea limbii engleze și
routere pentru internet, astfel
încât cei 18 copii și tineri să
poată participa la cursuri
online.
Mulțumim lui George Pușcaș și
echipei lui de IT care au putut
procura echipamente și au
administrat partea tehnică.
Al doilea motiv este o donație
în pasta de dinți și periuțe care
prevalează demararea
proiectului "Dinți frumoși, copii
sănătoși", program Districtual
2241 Rotary Romania și
Moldova, păstorit de prietena și
colega noastră de Club, Geta Gheorghe.
Rotary International deschide uși iar noi trebuie să le folosim spre binele
comunității.

Rotary Club București Cișmigiu: Apples of Rotary
În weekend, Membrii Rotary Club
București Cișmigiu au fost la cules de
mere, într-o livadă cu o atmosferă
deosebită.
Asociația Prietenia ne-a solicitat
ajutorul iar noi am răspuns DA, pentru
că suntem mereu alături de partenerii
noștri.
Merele strânse au ajuns apoi la
beneficiarii de la Fundația Casa Lidia,
întregind imaginea unei acțiuni
reușite.
Totodata. Rotary Club București
Cișmigiu a cules mere la Asociația
Prietenia, iar Magiun din prune
Topoloveni a suplimentat cu o
sponsorizare substanțială, tot de
mere, recolta noastră. Apoi am
transportat merele proaspete către
The Door - Romania și la Fundația
Metropolis, Centrul "Acasă", unde au
fost donate către copii.

====
Rotary Club București Cișmigiu: Ziua mondială a Cancerelor
Ginecologice
20 Septembrie - Ziua Mondială a Cancerelor Ginecologice, un eveniment
organizat la nivel mondial prin ENGAGE.
Rotary Club București Cișmigiu și Eva Medical s-au alăturat, cu spijin și
sponsorizări, acestui eveniment și încurajează controlul periodic pentru
prevenirea cancerului la femei.
Colega și prietena noastră, Luiza Stănescu, a manageriat perfect în România
acest proiect, iar membra noastră de onoare, soprana Arlinda Morava, a
susținut un minunat recital pro bono.

Președinta Clubului nostru, Liliana Hagicalil, a mijlocit prin Eva Medical un
ajutor consistent pentru doamnele beneficiare ale acestui proiect,
demonstrând încă o dată de ce suntem Rotarieni.

====
Rotary Club București Cișmigiu: Rotahunters 3.0
A doua mândrie a noastră este
Rotaract Club București Cișmigiu, cel
mai numeros grup de Rotaractieni din
București. În weekend, ei au organizat
evenimentul Rotahunters 3.0. Am
participat și noi, cei de la Rotary Club
București Cișmigiu și am petrecut un
timp extraordinar. Mișcarea Rotaract
este o organizație parteneră, în care
activează rotarieni tineri și plini de
viață. Datorită lor, Rotaract România și
Republica Moldova este în top.

====

Rotary Club București Cișmigiu: Rotary renovează
De câte ori putem să o facem, la nevoie, ajutăm în anumite situații care aduc
un dram de bine în Comunitate. Este și cazul acțiunii pe care am demarat-o
săptămâna aceasta la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", unul dintre
partenerii noștri de seamă.
Rotary Club București Cișmigiu a
reactivat unul dintre proiectele
sale: Rotary Renovează și a
reabilitat rapid scena de
evenimente din partea noua a
Muzeului Satului, cu sprijinul și cu
eforturile nemărginite ale
managementului acestei instițutii
de tradiție și cultură.
Bucuroși de rezultat, ne propunem
să nu ne oprim aici și să
continuăm, pentru ca Rotary Deschide Oportunitati.

====
Rotary Club București Cișmigiu: Fashion in Rotary
În weekend, am fost alături de două
colege dragi din Rotary Club
București Cișmigiu care au defilat pe
scena unei prezentări de modă a
brandului Yokko, motivul fiind unul
caritabil. Diana Stanciulov, managerul
brandului Magiun din prune
Topoloveni și Mirela Nemțanu,
managerul centrului HOSPICE Casa
Speranței s-au încadrat perfect, prin
eleganță și prestanță, în imaginea de
clasă a acestui eveniment.
Rotary este Service Above Self!

====

Rotary Club București Cișmigiu: Promenada Inimilor
PROMENADA INIMILOR, proiect fanion al mișcării Rotary International în
România, este un îndemn la sport, alimentație sănătoasă și viața activă.
Acțiunile noastre, organizate an de an, în jurul zilei de 29 septembrie,
celebrează Ziua Mondială a Inimii.
Anul acesta am hotărât să
demarăm activitățile
proiectului, ajuns în
București la ediția a III-a,
alături de prietenii noștri de
la Muzeul Național al Satului
"Dimitrie Gusti".
A fost un eveniment comun
al Cluburilor Bucureștene
(CIB) și nu numai, la care au
participat: Rotary Club
Continental, Rotary Club
Triumph, Rotary Club
București Levant, Rotary
Club București Atheneum, Rotary Club București Curtea Veche, Rotary Club
București Excelsior, Rotary Club București Nord, Rotary Club București
Cișmigiu și Rotary Club Danubius Giurgiu. Însă cei care au strălucit cel mai
tare au fost invitații noștri: Cluburile de Judo și de Dans Sportiv ale CSM
București, Clubul de Karate Generația Cheles de la Sala Palatului, Kangoo
Jumps Sobis Dance Studio și Petrișor Ruge.
Le mulțumim unor oameni
extraordinari, care au fost
cruciali în organizarea
evenimentului: Gabriela
Szabo - Membru de Onoare pentru că este alături de noi
cu mulți sportivi, încă de la
prima ediție, Paula Popoiu Membru de Onoare - pentru
ca ne-a pus la dispoziție
muzeul și pentru că are o
echipă sublimă de oameni
inimoși, Daniel Stoian Membru Cișmigiu - pentru că
ne-a facilitat relația frumoasă cu Clubul de Karate, Luiza Stanciu
Membru Cișmigiu și Alina Crețu - Kangoo Jumps.

-

Rotary Club Bucureşti Excelsior a lansat ”Serile Excelenței”
Rotary Bucureşti Excelsior a lansat ”Serile Excelenței”, un proiect menit să
promoveze excelenţa prin crearea unei punţi de legătură între rotarieni şi
comunitatea de experţi din România.
Prima ediţie l-a avut ca invitat pe
Iulian Chifu, fost consilier
prezidenţial
pentru
Afaceri
Strategice
şi
Securitate
Internaţională, care a susţinut o
analiză aprofundată privind
riscurile
şi
oportunităţile
generate de pandemie şi modul
în care va arăta Ordinea
Globală post-COVID 19.

A doua ediţie a fost corelată cu
direcţia strategică a clubului
Rotary
Excelsior,
respectiv
susţinerea
antreprenoriatului
autohton.
Invitatul Florin Jianu, preşedinte
al
Consiliului
Național
al
Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România a pus în
discuţie
situația
IMM-urilor
românești în timpul pandemiei,
provocările existente la nivel
național și european, dar și
oportunitățile existente pentru
antreprenorii români: măsuri de
relansare
economică
și
programele ce pot fi accesate de
companii.
Serile Excelenţei îşi propun să creeze o reţea de oameni cu putere de decizie,
experţi în domeniile care activează şi care să acţioneze în vederea realizării unor
proiecte de impact pentru societatea românească, prin angrenarea comunităţii
noastre şi prin respectarea deplină a valorilor rotariene.

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 data de 10 a
fiecărei luni.
- Subiectul mailului să conțină tag-ul [Rotary
Newsletter] si atasat un document Word in
care sunt puse proiectele clubului,
respectand structura: titlu proiect, nume
club, data, textul descriptiv al proiectului si
pozele embeduite in document cu optiunea
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!

