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O cooperare mai strânsă între cluburi și
generațiile tinere va transforma felul în care
creăm o schimbare în bine de durată.
Când mentorul este pregătit, elevul apare.
O cooperare mai strânsă între cluburi și generațiile tinere va transforma felul
în care creăm schimbare în bine de durată.

Dragă prietenă, Drag prieten,

SUNTEM OAMENI DE ACȚIUNE. Rotary este locul în care vecinii, prietenii sunt cei
care găsesc soluţii la probleme, împărtășesc idei, se alătură altor lideri și iau măsuri pentru
a crea schimbări de durată.

CONECTĂM OAMENII. Rotary reunește mai mult de 1,2 milioane de oameni.
Împreună, vedem o lume în care oamenii se reunesc și iau măsuri pentru a crea schimbări
de durată - pe tot globul, în comunităţile noastre și în noi înșine.

SOLUȚIONĂM PROBLEME. Nicio provocare nu este prea mare pentru noi. De mai
bine de 115 ani, am creat punţi de legătură între culturi și continente pentru a promova
pacea, combate analfabetismul și sărăcia, pentru a promova apa curată și salubritatea și
pentru a combate bolile. 2.5 MILIARDE de copii au fost imunizaţi împotriva poliomielitei,
reușind să eradicăm virusul în proporţie de 99%.

Realizările noastre au un impact colosal, însă acesta poate fi și mai mare. Rotary crede în
dezvoltarea viitoarei generații de lideri care să ducă realizările organizaţiei noastre și
mai departe. Programele noastre ajută liderii mai tineri să-și dezvolte abilităţi de
leadership, să promoveze importanţa educaţiei și să înveţe valoarea voluntariatului pentru
comunitate.
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Cluburile Rotaract reunesc persoane cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pentru
a face schimb de idei cu lideri din comunitate, pentru a dezvolta abilităţi de conducere,
dar și profesionale și pentru a se distra prin serviciu mai presus de sine.
Cluburile Interact reunesc tinerii cu vârste cuprinse între 12-18 ani pentru a dezvolta
abilităţi de leadership și a învăţa despre lume, prin proiecte și activităţi de serviciu mai
presus de sine. Cluburile Interact organizează cel puţin două proiecte în fiecare an, unul
care ajută școala sau comunitatea lor și unul care promovează înţelegerea internaţională.
Clubul Rotary sponsorizează și îndrumă cluburile Interact în timp ce desfășoară proiecte
și dezvoltă abilităţi de leadership.
Premiile Rotary Youth Leadership - RYLA este un program de dezvoltare a
leadershipului pentru tinerii care doresc să înveţe noi abilităţi, să își dezvolte încrederea
și să se distreze. Evenimentele variază de la seminarii de o zi până la tabere lungi. RYLA
este o experienţă de leadership intens organizată de cluburile și districtele Rotary.
Rotary Youth Exchange - Schimbul de Tineret Rotary construiește pacea. Elevii învaţă
o limbă nouă, descoperă o altă cultură și devin cu adevărat cetăţeni globali. Schimburile
pentru studenţii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani sunt sponsorizate de cluburile
Rotary din peste 100 de ţări.
New Generations Service Exchange - Schimbul de serviciu de generaţii noi este un
program personalizabil, pe termen scurt, pentru studenţi și profesioniști până la 30 de
ani. Participanţii pot proiecta schimburi care combină obiectivele lor profesionale cu un
proiect umanitar.

Ce au în comun aceste programe de tineret? Toate sunt conectate la un club Rotary. În
comunităţile din întreaga lume, membrii Rotary, Rotaract și Interact lucrează cot la cot
pentru a acţiona prin intermediul serviciului. De la orașele mari la localităţile rurale,
tinerii schimbă comunităţi. Ei decid cum să își organizeze și să își conducă cluburile, să
gestioneze fondurile proprii și să planifice și să desfășoare activităţi și proiecte de servicii.
Sponsorii, adică cluburile Rotary, oferă îndrumare și sprijin și lucrează cu clubul Rotaract
și Interact ca parteneri în serviciu.

De ce este atât de important ca noi, cei din Rotary, să le oferim sprijin și mentorat celor
mai tineri? Pentru că ei sunt viitorii lideri ai comunităţilor. De aceea, au nevoie să le
arătăm, în primul rând prin fapte, care sunt principiile și credinţele noastre, iar pe urmă
să le oferim sfaturi și suport pentru a-și dezvolta potenţialul maxim.
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“Rotary Mentoring” este primul meu proiect districtual, lansat în anul rotarian 2015-2016
împreună cu Gabriela Puskas:
http://mentoring.rotary2241.org/

“Rotary Mentoring” este un program de mentorat care se adresează întregii familii Rotary,
creând o punte între generaţii, prin care se realizează o experienţă transformatoare de
ambele părţi. Principalul obiectiv al programului este formarea de mentori și a unei tinere
generaţii din Districtul 2241 în competenţe de leadership și îndrumare specializată în
carieră. Prin mentorat, tinerii din Rotaract au acces la un program structurat care le
dezvoltă gândirea, înţelegerea în profunzime a Rotary, orientarea spre rezultate, empatia,
răbdarea, competenţele de leadership în voluntariat și în profesie din partea unor
persoane cu înalte competenţe profesionale și distincţii morale. Aceste rezultate vor
strânge relațiile dintre generațiile de voluntari și vor crește calitatea membrilor
Rotary prin transferul de informaţii, bune practici, know-how, și deci impactul pozitiv în
societate.

Printre beneficiile majore, de care beneficiază indirect cluburile Rotary prin acest proiect,
se numără vizibilitatea, promovarea și retenţia tinerilor cu competenţe excepţionale de
leadership și mentoring, ceea ce pe termen lung contribuie la formarea viitoarei generaţii
de lideri.
Pentru a deveni lideri, ei au nevoie de contextul potrivit: cluburi Interact, Rotaract, RYLA,
Youth Exchange și Service Exchange. În aceste medii, ghidaţi de principiile Rotary, îi
putem ajuta să:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se conecteze cu liderii din comunitatea dvs. și din întreaga lume
își construiască abilităţile profesionale și să câștige experienţă
le fie oferită ocazia să își îmbogăţească experienţa profesională prin serviciu
înveţe să construiască abilităţi de comunicare și rezolvare a problemelor
descoperă strategiile pentru a deveni un lider dinamic în școală sau comunitate
afle mai multe de la liderii comunităţii, experţi în domeniu și mentori, de la egal la
egal
deblocheze potenţialul pentru a transforma motivaţia în acţiune
dezvolte abilităţi de leadership pe tot parcursul vieţii
înveţe o limbă și o cultură nouă
devină cetăţeni globali
distreze și să formeze prietenii de durată cu tineri din întreaga lume
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Haideţi să ne concentrăm atenţia nu doar în această lună, ci să ținem tot timpul
legătura cu cei tineri, nu doar pentru chestiuni organizatorice, ci mai ales în virtutea
prieteniei.

Suntem cu toţii ajunși la o anumită maturitate profesională în care putem să oferim
cunoștinţele noastre celor care au nevoie de îndrumare. Gândiţi-vă la cei care v-au sprijinit
chiar și numai cu o vorbă înţeleaptă într-un moment crucial din viaţa voastră. Vă invit
să luați în considerare mentoratul ca formă de serviciu mai presus de sine,
formarea de lideri prin împărtășirea experienţei Rotary.
Nu doar că veţi sprijini noua generaţie de lideri, dar veţi avea surpriza că veţi învăţa și voi
la fel de multe de la ei. Cred că Rotary are mare nevoie de viziunea Rotaract și Interact,
pentru a avea privirea de ansamblu din mai multe perspective. Cred că o cooperare mai
strânsă între cluburi și generațiile tinere va transforma felul în care creăm
schimbare în bine de durată. Invitaţi tinerii să-și expună punctele de vedere. S-ar
putea să fiţi plăcut surprinși și să învăţaţi lucruri noi.

Când mentorul este pregătit, elevul apare.

Împărtășește cu noi rezultatul și impactul acțiunilor pe care le organizezi și arată-ne
cum contribui la promovarea tinerilor în comunitatea ta!

Cu prietenie,
Marian Neagoe
District Governor 2241, Romania si Republica Moldova

Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac:
http://www.marianneagoe.com/
Facebook | Instagram | YouTube
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Proiect districtual DDF- 300.000 $
Acest proiect districtual are ca obiectiv realizarea unui buget de 300.000$ pentru
DDF-ul districtului nostru, necesar proiectelor GG, finanţate de către Fundaţia
Rotary, în mandatul DGND Florin Mărginean. Beneficiul major al acestor GG
este majorarea de către Fundaţia Rotary cu 50% a oricărei sume pe care o implică
cluburile.
Aţi constatat, toate cluburile din district, ce proiecte GG deosebite am realizat în
cadrul END COVID NOW!

Am implicat 100.000$, economisiţi din cotizaţiile voastre şi 50.000 DDF. Aceste
contribuţii ale D2241 au generat implicit încă 50.000$ şi 50.000 DDF, graţie
mecanismelor financiare generoase ale Fundaţiei Rotary. La toate aceste sume sau adăugat gesturile de generozitate ale comunităţilor voastre, dar mai ales ale
rotarienilor din tot districtul.
Astfel, cumulativ şi multiplicator, proiectul END COVID NOW a depăşit
1.536.000$. Felicitări!
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Toate acestea s-au făcut cu efortul nostru comun. Suntem o familie unită în bine
pentru comunitate, pentru copiii noştri, pentru viitor.
Vă propun să ne planificăm viitorul într-un nou proiect, DDF 300.000$.
Acest proiect are două componente:
activitatea de fundraising a Guvernatorului Marian Neagoe;
activitatea de fundraising a cluburilor.
A. Activitatea de fundraising a Guvernatorului Marian Neagoe
Prin, şi ca urmare a generozităţii voastre, veţi primi, opţional, un suvenir jubiliar
sau câte doriţi, din fiecare. Opţiunea este a fiecărui rotarian, dar poate fi şi a
cluburilor. Vă oferim:
CARTEA DE AUR - monografie unică, tiraj limitat, utilă ca suvenir personal,
cadou pentru sponsori, obiect de licitaţie la baluri, etc.
PLACHETĂ CU MEDALIA JUBILIARĂ - o piesă de rezistenţă în orice birou,
o amintire nepreţuită, placată cu aur şi argint, care marchează acest moment unic
- JUBILEU “90/20” pentru D2241 - România şi Republica Moldova.
JUBILEUM PREMIUM şi JUBILEUM PREMIUM-DE LUX, vinul jubiliar –
un vin de excepţie pentru momente şi cadouri de excepţie.
Toate aceste suveniruri chiar au o valoare intrinsecă ACUM, dar mai ales în
viitor. Mai mult decât atât, valoarea incontestabilă şi incomensurabilă a gestului,
satisfacţia şi emoţia personală, amintirea palpabilă a suvenirurilor unice, dar şi
valoarea în creştere a acestora în timp, pot constitui motive în plus pentru "o
investiţie", nu numai sentimentală.
Contribuţia voastră se face cu cardul, în contul D2241, prin platforma de donaţii
a districtului nostru:
https://www.rotarydoneaza.ro/90-20
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B. Activitatea de fundraising a cluburilor
Această activitate implică donaţia cluburilor Rotary sau donaţia membrilor
Rotary, în contul de DDF al D2241:
RO 04 BTRLRONCRT 00 M650180F
În acest fel, cluburile care donează îşi asigură DDF, iar sumele donate de cluburi
în contul D2241 vor fi menţionate într-un proces-verbal pe care îl înmânăm
DGND Florin Mărginean, pentru evidenţa lor în mandatul 2022-2023.
Pentru fiecare multiplu de 1.000$, clubul primeşte un multiplu de PHF care se
acordă rotarienilor desemnaţi de către club.
Aşa cum am procedat până acum, toate datele vor fi afişate la vedere, pe site-ul
D2241, oglinda districtului nostru.
Să avem succes!
Suntem Rotary!
Cu prietenie,
Marian Neagoe
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Invitaţie a Guvernatorului în exerciţiu al Districtului Rotary România şi
Republica Moldova, Marian Neagoe, la final de mandat
Ne apropiem de finalul acestui an rotarian - Rotary Connects The World -, care
în ciuda provocărilor pe care le-a adus, ne-a conectat mai mult cu noi înşine, cu
cei dragi, cu cei a căror inimă pulsează în acelaşi ritm cu al nostru şi ne-a conectat
mai profund cu comunităţile noastre şi cu lumea întreagă. Ne-a arătat cât de vital
este chiar şi cel mai mic gest de implicare şi rezolvare a problemelor. Spiritul
rotarian al prieteniei şi al dedicării în serviciu mai presus de sine s-a arătat în toate
acţiunile voastre.
Mandatul 2019-2020 este, aşa cum am promis, şi unul de celebrare a 90 de ani de
Rotary în România şi 20 de la înfiinţarea Districtului 2241 România & Republica
Moldova. Acum, la final de mandat, vă invit să încheiem împreună acest an
rotarian de excepţie printr-o serie de emisiuni dedicate celor 20 de existenţă ai
Districtului nostru.
Începând cu ziua de joi, 28 mai, în fiecare zi, de la ora 18.00, vă invit pe toţi să
urmăriţi seria de emisiuni jubiliare ale unor întâlniri prieteneşti, deschise,
rotariene. Voi sta de vorbă cu câte un Past Governor, mai mulţi Preşedinţi de
cluburi şi-mi propun să accord 700 de medalii "Paul Harris" acelor rotarieni
autentici nominalizaţi de către cluburi. Vom premia excelenţa în Rotary aşa cum
am promis şi vom avea invitaţi speciali cu care vom discuta despre cei 20 de ani
de Rotary în cele două ţări. Totul, într-o oră - ORA GUVERNATORULUI dedicată Jubileului 90-20, până în data de 20 iunie, cu ocazia Conferinţei
districtuale.
20 de ani, în 20 de episoade, până în 20 iunie 2020.
În fiecare zi veţi primi tema emisiunii din ziua respectivă şi un link care va
deschide aplicaţia ZOOM, locul în care se va desfăşura întâlnirea noastră virtuală.
Cu prietenie, Marian Neagoe
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS
Campanie de ajutor rotarian pentru Crucea Roşie Alba
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a continuat susţinerea Filialei de Cruce Roşie
Română Alba, atât cu resurse financiare cât şi umane.

În acest sens, au fost donate recent alimente neperisabile, de strictă necesitate,
pentru ajutorarea exclusiv a persoanelor din medii defavorizate de pe raza
judeţului Alba, aflate în carantină şi izolare la domiciliu.
Rotary Club Alba Iulia a dus o campanie susţinută de conştientizare a pericolului
SARS-CoV-2
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a considerat că este foarte important ca
întreaga populaţie să fie informată şi să conştientizeze măsurile necesare pentru
diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
A te spăla pe mâini, a respecta distanţarea socială, a nu aglomera inutil locurile
publice şi mai ales cele din zona serviciilor medicale, înseamnă că împreună
putem salva vieţi.
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Pentru aceasta, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, cu ajutorul unui fost
interactian, acum student în domeniul media, a realizat un videoclip ce cuprinde
măsuri de prevenţie şi protecţie împotriva COVID - 19.

Videoclipul poate fi urmărit pe pagina de facebook a clubului şi pe pagina de
facebook a Districtului 2241. De asemenea, acest videoclip este cuprins în cadrul
Proiectului districtual End Covid Now - Proiecte ale cluburilor Rotary, de pe siteul District 2241.
"Împreună, alături de bunicii oraşului", o campanie a rotarienilor din Alba
Iulia
Acum, când sănătatea şi viaţa persoanelor vârstnice depind mai mult ca oricând
de "a fi protejaţi", Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a întins o mână de ajutor
bunicilor din municipiul Alba Iulia. Accentul acţiunii de voluntariat a fost pus pe
prevenţie, fiindcă o bună prevenţie ne ajută să ne ferim de COVID-19.
Clubul a distribuit, recent, 150 de pachete ce conţin dezinfectant pentru mâini,
săpun, mănuşi şi măşti pentru seniorii oraşului.
Materialele sanitare au fost achiziţionate din sumele adunate în campania de
strângere de fonduri - "Împreună împotriva Conoravirus".
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Rotarienii din Alba Iulia continuă confecţionarea şi distribuirea vizierelor de
protecţie anti-COVID
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a continuat campania de confecţionare şi
donaţie a vizierelor. Membrii clubului au confecţionat 900 de viziere. Toate
acestea au fost donate cadrelor de specialitate din zone cu grad mare de risc de
infectare cu SARS-CoV-2: Spitalul Municipal Sebeş, Centrul de dializă Alba
Iulia, Centrul permanent pentru persoane vârstnice Alba Iulia, Spitalul Municipal
Abrud, dar şi în farmacii.
Participare a rotarienilor din Alba Iulia la Global Grant End Covid Now
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a participat alături de alte cluburi rotariene
din judeţul Alba la Global Grant-ul destinat achiziţionării de echipamente
medicale şi materiale sanitare.
Clubul nostru a efectuat plata contribuţiei în cuantum de 1.050 USD.
Împreună cu celelalte cluburi rotariene implicate în GG, s-a decis achiziţionarea
mai multor produse: lămpi ultraviolete sterilizare/dezinfecţie, soluţie dezinfecţie
pardoseli şi ventilator medical.
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Raportat la contribuţia financiară, clubului Alba Iulia Civitas Solis, îi revine
achiziţionarea a două lămpi ultraviolete, şase bidoane (20 litri/bidon) de soluţie
dezinfecţie pardoseli şi un ventilator medical.
Echipamentele şi materialele achiziţionate vor fi direcţionate spre unităţile
medicale care le-au solicitat.
RC Alba Iulia Civitas Solis, implicată în campania de strângere de fonduri
anti-COVID
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis s-a implicat în această perioadă, alături de
alte asociaţii nonprofit din judeţ, în două campanii umanitare de strângere de
fonduri destinate achiziţionării de echipamente şi materiale destinate cadrelor
medicale. Sub deviza "UNIŢI PENTRU ALBA" şi "SALVĂM VIEŢI
ÎMPREUNĂ", campaniile sunt în derulare, iar promovarea lor poate fi vizionată
pe pagina de facebook a clubului.
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Brigada Comunitară Cişmigiu, iniţiativă rotariană de succes
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a lansat iniţiativa "Brigada Comunitară
Cişmigiu", în care au reuşit să mobilizeze oameni extraordinari, colegi şi prieteni
pentru a-i ajuta pe bătrâni şi persoanele cu dizabilităţi, nu doar în perioada
pandemiei COVID.

Voluntarii Clubului rotarian Bucureşti Cişmigiu fac cumpărături, gătesc mâncare
sau le aduc medicamente acestor persoane aflate în nevoi, în condiţii optime de
igienă şi prevenţie. Astfel, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a decernat, recent,
distincţiile de "Rotarianul lunii" lui Matiaş Haneş şi "Aspirantul lunii" lui Tudor
Călugăru, care se ocupă de acest program.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
APRILIE 2020

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Program dedicat tinerilor, iniţiat de Rotary Club Bucureşti Cişmigiu
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a iniţiat recent, prin doi Aspiranţi - Bogdan
Ciubotaru şi Tudor Călugăru, un nou program dedicat tinerilor.

"Dream Big" este o suită de webinare pentru stundenţi sau absolvenţi, care mai
ales în perioada aceasta vor să acumuleze competenţe antreprenoriale şi să îşi
pornească propriile Startup-uri.
Până acum, s-au desfăşurat deja două sesiuni, cea de-a treia fiind la start.
În curând, rotarienii de la RC Bucureşti Cişmigiu va anunţa şi ultima sesiune, în
care rotarieni antreprenori vor juriza cele şase echipe.
Cultura pentru acasă, susţinută de RC Bucureşti Cişmigiu
O urare plină de lumină a venit, recent, din partea sopranei Arlinda Morava,
Membru de Onoare Rotary Club Bucureşti Cişmigiu, adresată tuturor celor care
trec prin momentele de restricţie impuse de pandemie.
Alături de gestul sopranei, şi noi am lansat un nou proiect dedicat tuturor acelora
cărora le lipsesc concertele, spectacolele de teatru, de balet şi tot ceea ce înseamnă
evenimente artistice. Întrucât încă nu puteam fi alături de cei dragi, mai ales de
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Sărbătorile Pascale, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu a oferit unul dintre cele mai
emoţionante cântece din lume, interpretat de excepţionala Arlinda Morava,
acompaniată din Galaţi de prietena ei, talentată pianista Georgiana V.
Diaconescu.

Mesaj pentru sănătate şi viaţă, al rotarienilor: "Stai acasă, protejează-te!"
Rotarienii s-au străduit să fie aproape, de la distanţă, de toţi cei care cu greu au
suportat două luni de restricţii impuse de pandemia SARS-CoV-2.
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Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu a dus o campanie susţinută de conştientizare a
populaţiei privind pericolul pandemic, în care s-au implicat şi au depus efortul de
a direcţiona oamenii spre un comportament mai bun pe parcursul acestei
pandemii: Alexandru Tomescu, Marius Bodochi, Maia Morgenstern, Felicia
Filip, Gabriela Szabo, Theodora Stanciu, Arlinda Morava, Daniel Stoian, Bibiana
Stanciulov şi Florin Constantin.
"Salvează-i pe salvatori!" - apelul rotarienilor
Personalul medical ?âşi spitalele României sunt în prima linie de luptă anti
SARS-CoV-2, riscându-şi viaţa în fiecare minut. Ei au nevoie de resurse pentru
a combate efectele noului tip de coronavirus: echipamente medicale, echipamente
de protecţie, substanţe dezinfectante medicale, teste diagnostic.
Cluburile Rotary Internaţional din Bucureşti, care fac parte din Districtul 2241
Rotary România şi Moldova, au iniţiat o campanie de strângere de fonduri cu
scopul de a servi cauzei cruciale a acestor vremuri, şi anume să îi păstrăm sănătoşi
pe medici, pe asistenţii medicali, pe infirmieri, pe laboranţi şi pe cei care lucrează
pe ambulanţă.
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"Salvează-i pe salvatori!" este o iniţiativă complexă, cu strângere de fonduri în
rândul colegilor din Rotary dar şi în rândul membrilor comunităţii, preocupaţi de
înlăturarea rapidă a pericolului.
S-au colectat deja şi s-au donat echipamente de peste 60.000 euro, care au fost
direcţionate până acum către spitale atât din Bucureşti - Institutul Naţional de
Boli Infecţioase "Prof. Matei Balş", Spitalul Clinic Colentina, Spitalul de Urgenţă
Bucureşti - dar şi în ţară - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul
de Urgenţă Petroşani.
Cluburile Rotary din Bucureşti şi-au propus să strângă 200.000 de euro, donaţiile
contribuind la protecţia personalului medical împotriva îmbolnăvirii lor.
Vă invităm să fiţi responsabili şi să vă alături iniţiativei noastre printr-o donaţie
online pe website-ul www.salveaza.org sau transfer:
Lei: RO94RNCB0071143937690004 Asociaţia Rotary Club Cişmigiu, BCR
Euro: RO75BTRLEURCRT0462157302 Asociaţia Rotary Club Nord, BT.
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RC DEVA CASTRUM

RC Deva Castrum - grijă maximă pentru apă şi igienizare
Rotarienii din Deva continuă proiectul districtual dedicat apei şi igienizării, astfel
că cea de-a III-a ediţie a fost extinsă în comunitatea şcolară din reşedinţa de judeţ.
Tema care i-a preocupat permanent pe rotarieni, interactori şi rotakizi din Deva,
i-a adus în unităţi şcolare din oraş, când nu a fost încă impusă starea de necesitate
pandemică, prezentând manualul-ghid, subiecte legate de poluarea apei, raritatea
apei potabile în natura, sănătatea oamenilor şi a planetei, îmbolnăvirea naturii
prin infestarea apei.

De un real folos au fost directorii şi cadrele didactice care au asigurat caracterul
interactiv al întâlnirilor, conturându-se nevoia reprezentării artistice a subiectelor
dezbătute. Peste 400 de elevi, predominant din gimnaziu, au redat poveşti
dramatice ale naturii, au desenat subiectele dezbătute, mesajele, învăţămintele.
Desenele ilustrează felul în care înţeleg copiii să protejeze natura, să sancţioneze
faptele iresponsabile ale celor care poluează, pericolul încălzirii globale,
ameninţarea lipsei de apă asupra vieţuitoarelor, deteriorarea peisajului lipsit de
resursele de apa, intoxicarea apei, dezechilibrele ecologice generate de neglijenţa
faţă de apă, nevoia de igienă, importanţa spălatului pe mâini, greşeli în tratarea
apei, risipa de apă, ameninţarea sănătăţii omului şi a celorlalte vieţuitoare, în lipsa
unei educaţii corecte faţă de natură.
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Un ocean transformat în tomberon, în care se aruncă de toate, iar vieţuitoarele se
zbat să ajungă la suprafaţă; un cer care plânge pentru că natura este poluată; un
peştişor disperat din pricina ploii acide; un pinguin trist şi singur pe un banc de
gheaţă plutind în derivă - au fost câteva dintre ilustrările copiilor talentaţi.

120 de desene au fost selectate pentru a face obiectul unei expoziţii tematice
itinerante, găzduite pentru început de CN Pedagogic "Regina Maria", vernisaj
urmat, recent, de miniconferinţe cu tema "Apa şi schimbările climatice".

Cele mai realizate picturi, din punct de vedere tematic şi artistic, au fost răsplătite
cu diplome, albume, cărţi şi bani.
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Au urcat pe podiumul premianţilor: Lazăr Ana Maria, Resiga Luana, Ursales
Andreea, Chiru Irina, Onişor Rareş, Zaharia Alexandra, Cîndea Alexandra, Matei
Silvia, Spătăcean Gabriela de la CN Pedagogic "Regina Maria" şi Vlad Tudor,
Măgureanu Matei, Birluţ Bianca, Lupu Maria, Pepenar Maria, Popovici Bogdan,
Hărăguş Bianca, Sicoe Sara, Niţu Mara, Medrea Alexandra, Bendorfean Katrinka
de la CN "Decebal" din Deva.

Acţiunea s-a încheiat cu primirea de noi membri în Rotakids şi cu înmânarea a
peste 200 de certificate de voluntar celor implicaţi în derularea proiectului.
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RC ONEȘTI
Rotary Club Oneşti, sensibil la efectele provocate de SARS-CoV-2
Consultând specialiştii şi conducerea Spitalului "Sfântul Ierarh Dr. Luca" din
Oneşti, devenit centru COVID-19, membrii Rotary Club Oneşti au decis că cea
mai mare parte a resurselor de care dispun trebuie dirijată pentru sprijinirea celor
din linia întâi.
Astfel a fost actualizat proiectul "Sprijinim viaţa" şi cu ajutorul minunat al
sponsorilor noştri, am reuşit să dăm o mână de ajutor care a constat în: donarea
de echipamente de protecţie pentru cadrele medicale expuse la contaminarea cu
SARS-CoV-2; 200 de combinezoane de protecţie cu glugă, reutilizabile, în
valoare de 21.360 de lei; 1.300 măşti FFP2 în valoare de 28.666 lei. Suma totală
pentru această activitate a fost de 50.026 lei.

De asemenea, am reuşit să asigurăm masa de prânz, a apei potabile şi a fructelor
pentru personalul medical de la UPU care, pentru protecţia familiilor lor, este
izolat în cadrul Spitalului Municipal. Au fost donate 560 de meniuri de prânz, apă
minerală şi fructe în valoare de 11.832 lei.
Am reuşit, de asemenea, să asigurăm necesarul de hăinuţe pentru sugarii (0-2 ani)
care se internează în Secţia Pediatrie; 500 de kit-uri de diagnosticare a virusului
pentru noul aparat de testare pe bază de chimioluminiscenţă, în valoare de 36.531
lei. (suma a fost sponsorizată de firma SMART WOOD ROMÂNIA).
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Am asigurat achiziţionarea unui nebulizator ULV pentru dezinfecţie, donat
Serviciului de Ambulanţă Oneşti, în valoare de 3.570 lei, dar şi materiale necesare
Compartimentului de Urgenţe pentru ventilarea mecanică a pacienţilor suspecţi
de COVID-19 (filtre HMEF sterile, baloane cu rezervor şi baloane cu rezervor
autoclavabil de diferite dimensiuni, conectori, sisteme de aspiraţie pulmonară în
sistem închis (10, 12,14,16), sisteme CPAP cu mască, ham, valve C-PEEP H2O
cu filtru de 1,6 mm), bunuri şi echipamente în valoare de 11.318 lei.
Suma totală alocată de Asociaţia Rotary Club Oneşti în proiectul "Sprijinim
viaţa", până în data de 15 mai, este de 113.277 lei.
Le mulţumim tuturor sponsorilor şi celor care ne-au fost alături.
Convinşi că vom trece de această perioadă lucrând împreună şi având grijă unii
de alţii, adresăm rugămintea de a sponsoriza proiectul nostru "Sprijinim viaţa"
prin donaţii în contul RO12BTRL03605501205445417XX deschis la Banca
Transilvania – Sucursala Oneşti.
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RC PIATRA NEAMȚ
Proiect dedicat secţiilor de pediatrie, finalizat de R.C. Piatra Neamţ
Rotary Club Piatra Neamţ 2005 a finalizat, recent, al doilea proiect de Global
Grant din istoria sa - Wodbridge Deben - Neamţ Hospital Project - în valoare de
40.104 USD, destinat achiziţionării de echipamente medicale performante pentru
secţiile de pediatrie ale spitalelor din Bicaz, Târgu Neamţ şi Piatra Neamţ.

Cluburile iniţiatoare - RC Woodbridge Deben, District 1080 (Club International)
şi RC Piatra Neamţ 2005, District 2241 (Club Host) - au beneficiat de un suport
financiar considerabil din partea Districtului Rotary 1080 United Kingdom şi a
opt Cluburi din acest disitrict (Woodbridge Deben, High Sufolk, Diss Waveney,
Framlingham, Harleston&District, Ipswich Wolsey, Lowestoft East Point,
Norwich) precum şi din partea Districtului 2241 Romania - Republica Moldova,
RC Iaşi 2000, RC Constanţa Cetatea Tomis şi Fundaţia Rotary International.
Mulţumiri li se cuvin tuturor partenerilor şi colegilor care au susţinut acest
proiect.
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RC PLOIEȘTI
Rotarienii din Ploieşti, alături de cadrele medicale implicate în tratarea
pacienţilor cu COVID-19
Rotary Club Ploieşti a fost şi continuă să fie alături de cei din linia întâi în lupta
cu COVID - medici şi cadre medicale. Astfel, după ce la Spitalul Judeţean şi la
Centrul Comunitar "Sfântul Andrei" au ajuns peste 1.000 de măşti donate de
Rotary Club Ploieşti, rotarienii s-au mobilizat pentru a sprijini activitatea cadrelor
medicale de la Spitalul de Boli Infecţioase.

În acest mod, cu susţinerea generoasă a companiei ENGIE, asistentele şi medicii
de la Secţia Movila a Spitalului Judeţean primesc zilnic, timp de o lună, hrană
caldă la prânz, de la unul dintre cele mai apreciate restaurante din oraş.
"Noi şi compania ENGIE, căreia îi mulţumim pentru implicarea în acest proiect,
dorim să ne manifestăm recunoştinţa pentru toţi cei care se află la datorie şi să le
transmitem că nu sunt singuri în nobila lor bătălie pentru viaţă. De altfel, şi în alte
oraşe din ţară, rotarienii s-au implicat activ încă din primele zile ale pandemiei
pentru a sprijini cadrele medicale, autorităţile şi populaţia aflata în nevoie,
răspunzând astfel dezideratului pe care ni l-am asumat ca organizaţie - „A servi
mai presus de sine!”, principiu în slujba căruia ne-am pus fiecare dintre noi când
am aderat la valorile Rotary", spune Octavian Anghel, preşedintele Rotary Club
Ploieşti.
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RC SIBIU
Clubul Rotary Sibiu, în acţiune, sub semnul COVID-19
Activitatea Clubului Rotary din Sibiu s-a desfăşurat şi continuă, sub semnul
pandemiei de COVID - 19.
În acest sens, sub deviza "Împreună pentru comunitate" clubul nostru, împreună
cu Rotaract Sibiu şi Interact Sibiu, a făcut o donaţie de peste 60 de combinezoane
de protecţie în valoare de 2.000 euro secţiilor de boli infecţioase şi de ortopedie
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.
Acţiunile de ajutorare vor continua.

Rotary Club Sibiu continuă campanie "Sânge pentru inimi"
Deşi parcurgem o dificilă perioadă în care atenţia tuturor este ţintită mai ales
asupra pandemiei COVID, campania de suflet a Rotary Club Sibiu "Sânge pentru
inimi" a continuat. Exact înainte de lockdown s-a reuşit obţinerea sprijinului
Primăriei Sibiu şi a Teatrului Naţional "Radu Stanca" în promovarea acestui
proiect, astfel că în prezent campania rulează pe monitoarele a 65 de autobuze
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TURSIB, una din destinaţii fiind chiar Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu.

Pentru evitarea cozilor, donatorii voluntari se pot programa online prin
intermediul aplicaţiei Donorium şi introducerea codului #RotaryCare. Un alt
beneficiu este discount-ul de 50% la abonamentul Tursib pe o lună, pe baza unei
adeverinţe speciale.
Informații despre această campanie se găsesc pe:
http://www.sangepentruinimi.ro.
Rotary Club Sibiu aduce mulţumiri pentru susţinere Primăriei Municipiului Sibiu
şi Teatrului Naţional "Radu Stanca".

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
APRILIE 2020

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC TIMIȘOARA
Rotarienii din Timişoara au distribuit zeci de mii de măşti chirurgicale şi
viziere pentru sute de medicii de familie din judeţ
Rotarienii timişoreni au distribuit, recent, 1.500 de viziere de protecţie şi 41.600
de măşti chirurgicale pentru cei peste 400 de medici de familie din judeţul Timiş,
în cadrul unui amplu proiect - "Responsabilitate pentru Sănătate", iniţiat de
Asociaţia Timisiensis şi platforma Medici+Salvatori în sprijinul Medicilor de
Familie din Timiş.

Dr. Ioana Vârtosu ("Şcoala Mamei Junior" şi "Fii mămică fără frică") împreună
cu Asociaţia Timisiensis au făcut o donaţie de 1.500 de viziere către medicii de
familie din judeţ, care au fost confecţionate cu sprijinul unor echipe de voluntari,
din care au făcut parte şi studenţi la medicină. În acelaşi timp, Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Timiş împreună cu ISU Timiş au distribuit 41.600 de măşti
chirurgicale.
Donaţii importante către spitalele din Timiş au mai fost acordate de către Rotary
Club Timişoara alături de alte companii.
"Este foarte important ca medicii de familie, aflaţi în prima linie de luptă cu
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afecţiunile respiratorii, inclusiv cu COVID-19, să îşi desfăşoare profesia şi să îşi
ajute bolnavii în condiţii de siguranţă cât mai ridicată. Aşa cum a spus dr. Virgil
Musta, avem nevoie de medici eroi, nu de medici martiri. (...). Ne-am dori să
putem finaliza un proiect mult mai important prin care să asigurăm dotarea tuturor
cabinetelor de medici de familie din Timiş cu sterilizatoare cu ultraviolete, însă
acest proiect implică atragerea de finanţări mult mai importante, de circa 200.000
de euro şi suntem în căutarea de companii-partenere care să se implice şi să
sprijine acest proiect. Criza va trece, caracterele rămân", afirmă dr. Adrian
Bădescu, unul dintre iniţiatorii proiectului "Medici+Salvatori" şi reprezentant al
Asociaţiei Timisiensis.
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RC CETATE TIMIȘOARA
Rotary Club Cetate Timişoara a marcat o premieră - întâlnirea online
Rotary Club Cetate Timişoara a marcat în perioada pandemiei o premieră în
istoria clubului: prima întâlnire online.
În aceste vremuri complicate rotarienii clubului au găsit soluţia de a se reuni via
internet, într-o şedinţă informală, pentru a căuta şi a găsi noi soluţii de sprijinire
a comunităţii medicale, prin achiziţionarea de materiale şi consumabile destinate
spitalelor din Timişoara.
"Am fost izolaţi, dar solidari şi implicaţi", spun rotarienii timişoreni.
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Rotary Club Cetate Timişoara, pentru spitale!
Acţiunile de ajutorare a spitalelor, de către Rotary Club Cetate Timişoara a
continuat. Astfel, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara - Clinica ATI - a
primit, recent, o donaţie constând în echipamente, soluţii dezinfectante şi
consumabile pentru aparatele de ventilaţie artificială.

O nouă donaţie de materiale şi echipamente pentru medicii din Timişoara, care a
constat în mănuşi, capeline, măşti, combinezoane, acoperitori pantofi de unică
folosinţă şi clor, în valoare totală de 90.000 de lei au plecat spre Clinica
Universitară de Obstetrică şi Ginecologie "Bega", Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu) şi Institutul de Boli
Cardiovasculare Timişoara. Este foarte important să fim alături de personalul
medical, cei care sunt în linia întâi a luptei pentru viaţa şi sănătatea noastră.
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RC TIMIȘOARA COSMOPOLITAN
Rotary Club Timişoara Cosmopolitan, în sprijinul celor din linia I antiCOVID
De la începutul anului 2020, întreaga lume îşi îndreaptă atenţia asupra noului
coronavirus SARS-CoV-2 şi a bolii pe care o determină, COVID-19. Deoarece
este un virus nou apărut, cunoaşterea asupra sa şi asupra COVID-19 este într-o
continua dinamică şi comunitatea medicală internaţională face eforturi
considerabile în lupta cu această provocare globală.

Clubul nostru, fidel principiilor rotariene, şi în cest caz este alături de comunitatea
locala şi de partenerul său Metalconforme a achiziţionat o cabină de
decontaminare care a fost donată Spitalului "Victor Babeş" din Timişoara, care
este în prima linie în lupta cu acest nou virus. Le aducem mulţumiri membrilor
noştri care s-au mobilizat exemplar, dar şi partenerilor care au făcut posibilă
această acţiune!
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Rotary Club Timişoara Cosmopolitan, pentru Maternitatea Odobescu
Toate cluburile Rotary împărtăşesc o misiune cheie, aceea de a-şi servi
comunitatea. Prin urmare, aşa cum a promis, clubul nostru rămâne alături de
medicii care în aceste zile sunt greu încercaţi şi a montat, recent, încă o cabină de
decontaminare la Maternitatea Odobescu din Timişoara, parte a Spitalului
Municipal.
Acest proiect a fost derulat împreună cu partenerii noştri de la Asociaţia AVE
Timişoara.

Rotarienii Clubului Cosmopolitan Timişoara, alături de medicii de familie
Societatea Naţională de Medicina Familiei a atras atenţia autorităţilor că medicii
de familie se confruntă cu riscul de a deveni "victime sau potenţiale surse de
infecţie" cu coronavirus, întrucât vor prelua mai multe responsabilităţi, dar tehnic
nu sunt pregătiţi, neavând echipamente de protecţie şi dezinfectant.
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În acest context Clubul Rotary Timişoara Cosmopolitan s-a organizat şi a reuşit
într-un timp record să achiziţioneze dezinfectant pentru mâini şi suprafeţe, măşti
chirurgicale de protecţie, viziere, mănuşi chirurgicale şi combinezoane, materiale
care au ajuns la peste 25 de medici de familie din judeţul Timiş şi la Centrul de
transfuzie Timişoara.

