E-Newsletter District 2241
August 2020

Rotary Club Alba Iulia, pe baricadele anti-COVID
Situaţia fără precedent a pandemiei COVID pe care o traversăm a motivat încă
o dată Rotary Club Alba Iulia să ajute comunitatea în aceste momente grele,
unitatea fiind una dintre principiile Rotary.
Încă de la începutul declanşării pandemiei în România, Rotary Club Alba Iulia a
fost prezent în prima linie alături de cadrele medicale, prin donarea de
echipamente de protecţie pentru secţiile UPU-SMURD, ORL şi Chirurgie ale
Spitalului Judeţean şi Ambulanţă Alba Iulia, dar au fost donate şi viziere,
încălţăminte şi mănuşi de protecţia din triaj.
Etapa stării de urgenţă
generată de SARS-CoV-2 a
însemnat
mobilizare
de
fonduri şi acţiune locală,
pentru judeţul Alba.
Astfel, a fost finalizat un GG
împreună cu alte 12 cluburi
din Transilvania, în valoare de
43.000 USD, urmând ca în
perioada următoare să facem
achiziţiile pentru un ventilator
mecanic, lămpi cu ultraviolete
pentru dezinfecţie, soluţii
dezinfectante.
Rotary Club Alba Iulia şi-a
continuat acţiunile de sprijin în
comunitate prin distribuirea de
apă şi hrana necesară
persoanelor care revin din alte
ţări şi se află în tranzit pe
autostrada A1.

Recent,
clubul
nostru
împreună cu voluntari şi alte
ONG-uri din oraş a participat
la distribuirea de pachete
(conţinând mănuşi, mască,
dezinfectant
şi
săpun)
persoanelor care au cel mult
nevoie, fie că nu găsesc de
unde să le cumpere, fie nu
au mijloace financiare să
facă acest lucru, în Alba
Iulia, Abrud, Câmpeni şi
Cugir.

=====
Rotary Club Ploieşti - predare de colan
În prezenţa colegilor şi a prietenilor rotarienilor ploieşteni, a avut loc, recent,
ceremonia de predare a Colanului de Preşedinte al Rotary Club Ploieşti.
Acest moment a prilejuit prezentarea,
de către Preşedintele Rotary Ploieşti
2019-2020, Anghel Octavian, a unui
bilanţ al mandatului său, marcat cu
numeroase acţiuni şi proiecte puse în
slujba comunităţii, pentru care le-a
mulţumit colegilor de club şi pentru
care a fost felicitat atât din partea Past
District Governor Martha Mocanu, cât
şi din partea Assistant Governor
Raluca Anghelache.

Noul Preşedinte Rotary Club Ploieşti, Claudius Dociu, i-a mulţumit după preluarea
colanului lui Octavian Anghel pentru contribuţia esenţială adusă unui an plin de
realizări pentru club şi şi-a exprimat speranţa că va reuşi, cu sprijinul echipei, să
menţină activitatea RC Ploieşti la acelaşi nivel.
Totodată, Preşedintele RC Ploieşti a oferit câte o distincţie de onoare atât celui
de la care a preluat mandatul, cât şi Lilianei Iosif, trezorierul clubului, în semn de
apreciere pentru implicarea în împlinirea idealului rotarian.

=====
Rotary Club Satu
bucurie copiilor

Mare

le-a

adus

Întrucât copiii sunt cea mai valoroasă resursă a
lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor,
familia Rotary Club Satu Mare, care susţine
permanent dezvoltarea şi devenirea lor prin
accesul la educaţie, a sărbătorit Ziua micuţilor
împreună cu aceştia.
Pentru aceştia, rotarienii sătmăreni încearcă
mereu să le facă viaţa mai frumoasă, prin
fiecare program dedicat lor.

Rotary Satu Mare: rotarienii sătmăreni continuă strângerea de fonduri
pentru programul "Zâmbeşte fără griji!"
Pentru că ne place să aducem zâmbetul pe buzele copiilor, rotarienii din Satu
Mare au iniţiat programe care susţin educaţia şi sănătatea, aşa cum este cazul
iniţiativei "Zâmbeşte fără griji!".
Cu ajutorul membrilor Rotary
Satu Mare şi a altor persoane
generoase şi societăţi care au
contribuit financiar, am reuşit să
oferim, recent, servicii medicale
dentare gratuite copiilor din 5
şcoli din Satu Mare. Am vrut să
ne asigurăm că şi cei din
categoriile
sociale
dezavantajate vor avea acces la
anchete dentare şi tratamente
ortodontice şi că indiferent în ce
mediu au crescut, vor avea
motive să zâmbească.
Programul se desfăşoară până
în anul 2021.

=====
Rotary Satu Mare: update la continuarea proiectului
"Şcoala care ne uneşte"
În contextul pandemiei, membrii Rotary responsabili de
proiectul "Şcoala care ne uneşte" au contactat şcolile
implicate în proiect, pentru a vedea care sunt planurile lor,
ce decizii au luat şi cum vor să continue.
Au primit doar veşti bune, pentru că profesorii şi elevii celor
trei instituţii de învăţământ care beneficiază de programul
"Şcoala care ne uneşte" sunt pregătiţi şi hotărâţi să reia
activităţile odată cu extinderea măsurile de relaxare.
A fost o bucurie să vedem că toţi cei implicaţi au făcut eforturi prin care s-au asigurat
că toţi copiii au acces la învăţământ online, în perioada pandemiei.

Rotary Satu Mare: mesaj de mulţumire a preşedintelui Sorina Tulan, la
sfârşit de mandat
Preşedintele rotarienilor sătmăreni a transmis un mesaj de mulţumire membrilor
familiei Rotary, pentru tot spirjinul din mandatul 2019 – 2020 şi a făcut, recent, o
trecere în revistă a proiectelor anului care a trecut.
"Fiecare an Rotarian este o provocare pentru preşedintele ales, o responsabilitate
asumată faţă de comunitate. Dar acest an a fost cu totul diferit, datorită pandemiei.
Mă bucur că în prima parte a mandatului am reuşit să realizăm proiectele pe care ni
le-am propus: între septembrie-decembrie 2019 am avut DaVinci Contest, Youth
Exchange şi "Între Chin şi
Amin". Am simţit cu toţii
”Magia Crăciunului” şi am
colindat
împreună
la
Concertul de Crăciun Nagy
Norbert. În februarie, l-am
primit pe Alex Paziuc, dar
din martie lumea noastră
s-a învârtit în jurul COVID,
cu măşti, echipamente de
protecţie
şi
ventilator
performant donat Secţiei
ATI a Spitalului Judeţean
Satu Mare. Ne-au lipsit
întâlnirile săptămânale, nu
am
putut
organiza
Caravana Medicală şi Balul tradiţional, iar tinerii din Rotaract şi Interact nu vor pleca
în taberele planificate pentru această vară. Cu toate aceste greutăţi, a fost un
privilegiu pentru mine să pot fi preşedinte în anul 2019 - 2020, anul în care am văzut
cu ochii noştri cum Rotary Conectează Lumea, parcă mai profund ca oricând”, a
transmis Sorina Tulan.

=====
Rotary Arad Cetate: ceremonia de schimbare de președinte
Sâmbătă, în data de 27 Iunie 2020, la terasa hotelului Central din Arad, a avut loc
ceremonia oficială de rotire a colanului şi de schimbare a președinţilor cluburilor
Rotary Arad Cetate, Rotaract Cetate Arad, Interact Arad Cetate, în cadrul căreia
Monica Fufezan a predat ștafeta conducerii clubului lui Daniela Cîrnațu, cea care
va fi președinte până în 2021.

S-a vorbit despre ceea ce a realizat Rotary Arad Cetate în anul precedent, dar și
despre planurile clubului în mandatul 2020-2021.
Monica Fufezan a punctat pe scurt anumite momente din activitatea clubului cum ar
fi „Vizita guvernatorului ales”, „Promenada inimilor”, „Rotary plantează”, „Premierea
elevilor merituoși de la Scoala Generală din Milova’’, ‘’Sedința comună a celor două
cluburi Rotary din Arad respectiv Rotary Arad Cetate și Rotary Arad”, ,,Echipament
sportiv pentru copii din Sudanul de Sud”, Balul de caritate Rotary, ,,Sprijin pentru
medicii arădeni”, participarea la prima conferință online a Districtului Rotary 2241
Romania și Republica Moldova.
La treisprezece ani de la înființarea clubului Rotary Arad Cetate, Monica
Fufezan și Dorin Frandes au primit diploma Paul Harris Fellow, în semn de
recunoaștere a implicării în mișcarea rotariană.
„Vă promit că vom continua linia ascendentă a clubului și vom continua proiectele
pe care le avem în derulare”, a spus Daniela Cîrnațu.
Felicităm pe această cale președinții
cluburilor din anul 2019-2020 pentru
munca depusă:
Monica Fufezan - Președinte Rotary
Arad Cetate
Alexandru Paveloiu - Președinte
Rotaract Arad Cetate
Alessandra Cuș - Președinte Interact
Arad Cetate
Dorim să le urăm mult succes
președinților aleși pentru anul 20202021:
Daniela Cîrnațu - Președinte Rotary
Arad Cetate
Alexandru Anghelin - Președinte
Rotaract Arad Cetate
Sebastian Gramma - Președinte
Interact Arad Cetate

=====

Rotary Club Pipera: Salvați Inima Unui Copil
În aceste momente dificile, când eforturile din lumea medicală sunt dedicate cu
prioritate combaterii virusului COVID 19 și a efectelor sale, Rotary Club Pipera,
pe lângă sprijinul de aproape 1 milion de lei acordat spitalului Colentina în
această direcție, își continuă programul “Salvați Inima unui Copil”, la Spitalul
Pediatric de Urgență „Grigore Alexandrescu” din București, în parteneriat cu
asociația „Gift of Life – Salvați Inima unui Copil”.
Sub coordonarea membrilor clubului și finanțare asigurată de membri ai clubului,
donatori rotarieni, dar și nerotarieni, cât și din surse externe, programul “Salvați
Inima unui Copil” reușește în continuare să repare chirurgical sau intervenționist
inimioare de copii și să readucă liniștea în sufletele părinților acestora.
De la încetarea stării de urgență, începând cu 15 iunie 2020, s-a reluat
activitatea în cadrul programului și au fost operați 11 copii pe parcursul a trei
vizite de câte două zile ale dr. Manuel Chira de la Institutul Inimii din Cluj
Napoca, vizite organizate de către RC Pipera și asociația GOL-SIUC. Toate
costurile generate de aceste vizite (transport, cazare, masă, dispozitive
medicale, consumabile medicamente, etc.) au fost acoperite din fondurile atrase.
Dr. Chira s-a alăturat echipei de la Secția de Chirurgie Cardiacă Pediatrică și,
împreună au reușit să trateze acești copii. Marea lor majoritate provin din familii
care nu-și permit înscrierea copiilor lor pe listele de așteptare sau pentru operații
în străinătate. Unii copii sunt din centrele de plasament. Sunt și multe cazuri
urgente, ultimul fiind al unui nou născut de cinci zile.
Vom continua acest proiect cât va fi nevoie și cât vom găsi oameni cu suflet ca
să-i ajute pe acești copii.

=====

Rotary Club Ploiesti: lucrări de întreținere la Grădina Botanică
Clubul Rotary Ploiești își respectă promisiunea de a susține activ Grădina
Botanică Bucov.
Astfel, în baza parteneriatului încheiat în luna iunie între RC Ploiești și
reprezentanții Muzeului Județean de Științe ale Naturii Prahova (administratorul
Grădinii), zilele trecute au avut loc lucrări de întreținere a zonei V Floră alpină,
plante medicinale și plante aromatice.

Acțiunea a fost coordonată de colegul nostru, Past President Octavian Anghel,
un apreciat specialist în sivilcultura și iubitor al naturii. De altfel, acest proiect nu
este primul proiect de mediu în care Octavian Anghel este implicat, el fiind și
principalul artizan al proiectului multianual de împădurire a mai multor hectare
de pe Centura de Est a Ploieștiului.

=====

Rotary Club București: invitație pentru participare la ediția 2020 a
Concursului Național de Inovație Tehnică & IT „DaVinci”
Rotary încurajează an de an performanța în toate domeniile, iar unul dintre
proiectele de suflet, cu tradiție, care celebrează inovația este cel organizat de
colegii din Rotary Club București - ”Concursul Național de Inovație Tehnică &
IT – DaVinci“, aflat la a-6-a ediție.
Concursul se organizează atât cu
scopul încurajării, promovării și
recunoașterii valorilor în domeniul
de inovare tehnică și IT, cât și
pentru
a
da
un
impuls
anteprenorial, la început de drum,
tuturor elevilor din România care
își propun să facă performanță în
domeniul tehnicii.
Concursul cuprinde două secțiuni:
una pentru elevii claselor V–VIII și
cea de-a doua pentru elevii claselor IX–XII. În cadrul concursului se vor
premia primele 10 proiecte, care vin cu răspunsuri la nevoile curente ale
societății, contribuind la dezvoltarea acesteia și care trebuie să întrunească
mai multe criterii: originalitate, aplicabilitate pe scară largă, implementare
facilă, sigură și economică, dezvoltare ulterioară a altor proiecte cu aceleași
resurse, impact, beneficii măsurabile.
Datele calendaristice pentru anul 2020 ale Concursului Național de Inovație
Tehnică & IT "Da Vinci" sunt:
• 15 august - lansare concurs - data de la care așteptăm prezentările
proiectelor
pe
e-mail
(la
contact@davincicontest.ro) de la
echipele participante
• 11 octombrie - data finală depunere
proiecte
• 25 octombrie - analiza proiectelor și
comunicarea pe site și către fiecare
echipă a celor 10 proiecte care intră în
finală
• 14 noiembrie - jurizare finală a
proiectelor realizate online

Le urăm mult succes micilor performeri, care vor fi jurizați de o comisie
formată din membrii competenți și experimentați în domenii diverse de
interes, comisie prezidată de colegul nostru Dorin Dumitru Prunariu - primul
și singurul cosmonaut român.
Pentru că acest an este unul deosebit din cauza realității generate de
pandemie, decizia noastră este de a desfășura ediția concursului exclusiv
online, iar sprijinul pe care îl solicităm din partea cluburilor, care doresc să se
alăture inițiativei, este acela de a direcționa elevii din zona de acoperire către
site-ul concursului - https://davincicontest.ro/, pe care vor găsi toate
informațiile necesare pentru înscrierea în competiție.
Dacă aveți întrebări pe care doriți să ni le adresați sau doriți să vă punem la
dispoziție materiale de promovare a competiției în social media, vă rugăm să
ne contactați la adresa contact@davincicontest.ro
Vă mulțumim tuturor pentru implicare și vă așteptăm alături de noi în acest
frumos proiect dedicat tinerei generații pe care dorim să o ajutăm să devină
noua generație de antreprenori și inventatori.
Ai voștri colegi din Rotary Club București

=====

Rotary Club Satu Mare: predarea unui echipament medical
performant în valoare totală de 16.075,88 Lei, către secția de
Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
Acest proces, început încă din luna Decembrie a anului trecut, a fost posibil,
în primul rând, datorită lui
Nagy Norbert, un om
minunat, care este alături
de noi și se implică activ în
acțiunile Rotary Club Satu
Mare. An de an, Norbert
susține
concertul
de
colinde în scop caritabil,
iar toți banii strânși din
vânzarea
biletelor
la
concertul lui au fost donați
pentru achiziția acestor
echipamente. Îi suntem
recunoscători pentru generozitate și pentru implicare.

=====
Rotary Club Satu Mare: campanie de informare a comunității cu
privire la obiectivul Rotary International de eradicare a Hepatitei B
si C până în anul 2030.
Unul dintre obiectivele majore ale Rotary
International este eradicarea completă a
Hepatitei B și C până în anul 2030. Pentru
realizarea acestui obiectiv, se vor aloca
milioane de teste de hepatită cluburilor Rotary
din întreaga lume. Este o campanie pe cât de
curajoasă, pe atât de amplă, dar este
caracteristică
familiei
de
rotarieni
de
pretutindeni.
Pentru că împreună, noi cei peste un milion de
membri Rotary, ne dorim o lume în care oamenii
își unesc forțele pentru un bine comun, o lume
în care credem în schimbare și muncim pentru
ea, am invitat comunitatea sătmăreană să se
alăture familiei Rotary și a demersului nostru.

Rotary Club Alba Iulia: Global Grant Covid-19
Rotary continuă să aducă speranță și sprijin comunității în lupta împotriva
COVID-19, răspunzând nevoilor actuale urgente din sistemul medical.
Într-o atmosferă destinsă, păstrând regulile de distanțare socială, în data de 6
August 2020 a avut loc ceremonia de predare către cluburile partenere a
materialelor achiziționate în cadrul unui proiect de tip Global Grant inițiat și
implementat de către Rotary Club Alba Iulia. Proiectul răspunde nevoilor
actuale ale comunității în lupta pentru combaterea COVID-19 prin
achiziționarea de materiale și echipamente prețioase pentru sistemul medical.

Prin intermediul proiectului intitulat “GG2011588 - Support for the Healthcare
System in the context of COVID-19 pandemic”, având o valoare totală de
42598 USD, s-au achiziționat: un echipament de ventilare mecanică care
urmează să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 25 de lămpi UV-C
pentru dezinfecție aer.

Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a
coagulat un grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul Rotary Club
Sebeș, Rotary Club Blaj, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis, Rotary Club Abrud-Campeni, Rotary Club Aiud, RC Tg. Mureș, Rotary
Club Deva Castrum, Rotary Club Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary Club
E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Cugir,
suportul internațional venind din partea Rotary Club Lviv-Zamok (Ucraina).
Președintele Rotary Club Alba Iulia în mandatul 2020-2021, Florin Secașiu,
le-a mulțumit tuturor cluburilor și sponsorilor care s-au implicat și care au
contribuit financiar la acest proiect. O contribuție financiară semnificativă a
avut-o și Districtul Rotary 2241 România și Republica Moldova.

=====

Rotary Club Alba Iulia: Cupa Rotary la Tenis de Câmp
Rotary Club Alba Iulia, în colaborare cu Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a
organizat în perioada 21-23 August 2020 un eveniment devenit deja tradiție,
cea de a 9-a ediție a Cupei Rotary la tenis de câmp pentru copii, desfășurată
sub egida Federației Române de Tenis, la baza sportiva Tenis Pro Linca.
În acest an respectarea regulilor actuale pentru stoparea pandemiei Covid-19
au fost prioritare. Pe parcursul celor 3 zile, cei 124 de copii, au concurat în
cadrul mai multor categorii de vârstă, depunând un efort considerabil dublat de
emoțiile inerente oricărui concurs.
De remarcat că arbitrul principal
al competiței din acest an,
Andrei Brisc, a participat în
calitate de concurent la prima
ediție a turneului, în anul 2011,
când avea doar 10 ani. A
continuat și continuă să joace
tenis, fiind unul dintre primii 20
de jucători din generația sa la
nivel național. Acum, la 19 ani,
pasiunea pentru tenis are o
nouă valență pentru acesta, dobândind și calitatea de Arbitru national de scaun
și Arbitru național principal. Mult succes in continuare Andrei!
Numărul tot mai mare de concurenți
de la an la an, în special din Alba
Iulia,
Petroșani,
Hunedoara,
Timisoara, Cluj, Oradea și Iași, este
o dovadă că tenisul este tot mai
atractiv în rândul tinerilor. Cluburile
Rotary din Alba Iulia vor continua să
sprijine mișcarea, sportul și stilul de
viață sănătos în rândul copiilor, prin
organizarea și în anii următori a
Cupei Rotary la Tenis.
La finalul competiției, președinții Rotary Club Alba Iulia domnul Florin Secașiu
și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis doamna Carmen Orvas, au înmânat
premii, cupe și diplome copiilor clasați pe primele trei locuri la fiecare categorie
de vârstă. De asemenea, organizatorii au ținut să mulțumească tuturor copiilor
participanți, părinților, arbitrilor și nu în ultimul rând sponsorilor.

Rotary Club Alba Iulia: concurs Orientare Turistica la Luncile
Prigoanei
Rotary Club Alba Iulia a organizat în perioada 29-30 August 2020 cea de-a
doua ediție a concursului de Orientare turistică într-unul dintre cele mai
pitorești locuri din județul Alba, Luncile Prigoanei. În cadrul competiției
concurenți de toate vârstele s-au întrecut pe cele 2 trasee special amenajate
în jurul satului de vacanță.
Sportul pădurii, cum mai este denumită orientarea turistică, a constituit o
provocare pentru toți cei care au participat la concurs deoarece a necesitat
îmbinarea abilităților fizice cu cele intelectuale, pentru parcurgerea în cel mai
scurt timp posibil a unui traseu necunoscut, având la îndemână doar busola și
harta.
Frumusețea locurilor de pe traseu precum și răcoarea pădurii au ajutat la
crearea unei conexiuni revigorante cu natura pentru toți cei participanți. Cei
mici au învățat să utilizeze busola, sa citească hărți și să aprecieze mișcarea
în mijlocul naturii, prin pădure, pășuni și drumuri forestiere.
Anul acesta printre participanți s-au numărat și colegi de la Rotary Club
Suceava Cetate care au răspuns invitației de a petrece acest weekend în
munții Șureanu. Vremea superbă, buna dispoziție și aerul curat de munte au
fost ingredientele pentru ca aceste zile sa rămână în memoria tuturor și să
mai vrem "o dată și încă o dată".
Pe viitor, Rotary Club Alba Iulia dorește ca acest concurs să devină o tradiție
anuală, popularitatea lui ajutând la promovarea turistică a acestei zone
minunate.

Rotary e-Club of Moldova International: șapte instituții medicale
din Republica Moldova au beneficiat de sprijin în valoare de 1
milion de lei din partea Rotary International în lupta împotriva
pandemiei de COVID-19
Rotary e-Club of Moldova International anunță demararea unui nou proiect de
anvergură în sprijinul luptei împotriva epidemiei de COVID-19 în Republica
Moldova. Vă înștiințăm cu bucurie că la sfârșitul lunii mai a anului curent,
Fundația Rotary International a aprobat finanțarea proiectului Global Grant
„Pentru ei – cei care au grijă de noi”. Acest proiect a fost inițiat în luna martie
a anului curent de către Rotary e-Club of Moldova International (District 2241)
în colaborare cu Clubul Rotary Saint-Cloud (Districtul 1660) Franța, în cadrul
Comitetului Inter-Țări Franța – România – Republica Moldova. Obiectivul
proiectului este de a acorda sprijin în formă de echipamente și materiale
medicale consumabile unui număr de 7 instituții medicale din Republica
Moldova în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Printre spitalele
beneficiare ale proiectului se numără: Spitalele Raionale din Soroca, Strășeni,
Cahul, Ștefan-Vodă, Glodeni, Spitalul de Psihiatrie din Bălți și Centrul de
Medicină Urgentă din Chișinău.

Suma totală colectată în cadrul acestui proiect este de aproximativ un milion
de lei moldovenești (56.033 dolari SUA), aceasta fiind constituită din donațiile
membrilor și prietenilor, a 9 Cluburi Rotary din Republica Moldova, România,
Franța și Grecia, contribuția Districtului 2241 România și Republica

Moldova, și contribuția Fundației Rotary International. Primele loturi de
materiale și echipamente medicale vor fi livrate beneficiarilor până pe 30 iunie.
Membrii Rotary e-Club of Moldova International își exprimă profunde
sentimente de respect și recunoștință dlui Guy Cahané, președinte al
Comitetului Inter-Țări Franța – România – Republica Moldova, și domnului
Marian Neagoe, Guvernator (2019 – 2020) al Districtului 2241 România și
Republica Moldova, pentru susținerea și sfaturile acordate la fiecare etapă de
pregătire și de depunere a cererii de finanțare a proiectului. În continuare, le
mulţumim artiştilor: Valentina Naforniţă, Mariana Bulicanu, Natalia Barbu Sota,
Brio Sonores, Valentin Uzun precum şi alţi artişti care au devenit ambasadorii
campaniei “Pentru ei, cei care au grijă de noi”. Nu au rămas indiferenței la
apelul nostru nici mediul de afaceri, astfel, transmitem cele mai calde mulțumiri
companiei “La Nobilita del Gusto”, care a contribuit semnificativ la realizarea
acestui proiect. Le mulţumim mult tuturor celor care au donat în cadrul
campaniei “Pentru ei, cei care au grija de noi” precum şi site-ului Caritate.md.

=====
Rotary Club București Excelsior: seratele muzicale ale sopranei
Arlinda Morva
Pe 25 August Rotary Club București Excelsior a fost gazda și organizatorul
unui eveniment muzical de excepție: “Seratele muzicale ale sopranei Arlinda
Morava”. O întreagă pleiadă de artiști cu renume internațional a cântat alături
de Arlinda, luminând cerul dar și sufletele celor prezenți.

Proiectul “Seratele muzicale ale sopranei Arlinda Morava” este inițiat de
Cluburile Rotary Phoenix și Cișmigiu, și împreună cu susținere din partea
tuturor cluburilor Rotary din București, este un proiect menit să susțină artiștii
care au traversat o perioadă dificilă din cauza pandemiei ce a închis sălile de
spectacol. Vă invităm să urmăriți clipul de prezentare al evenimentului:
http://bit.ly/eveniment-excelsior

Club Rotary Dej: Atelierele Interact
În perioada 10-14 August 2020, Interact Dej, sub umbrela Rotary Club Dej, a
inițiat și a desfășurat timp de o săptămână „Atelierele Interact”. Acest proiect
este deja la a 4-a ediție, devenind proiect multianual pentru cele două entități
Rotary implicate.
Interact Dej vine în întâmpinarea tinerilor prin acest proiect gândit să permită
exprimarea liberă a tinerilor, fără a fi constrânși de anumite modele sau tipare,
să ofere ocazia tinerilor să se manifeste așa cum sunt ei, să capete încredere
în ei și să poată valoriza ceea ce ei însăși au creat. Un rol esențial al acestui
proiect este faptul că el nu impune, precum activitățile școlare, o delimitare
clară urât/frumos, bun/prost, ci lasă loc unei exprimări în conformitate cu
nevoia copilului.
Activitățile au fost concepute pentru tineri cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani
și au constat în „ateliere” de pictură, hand made, echitație și patiserie. Timp
de o săptămână 18 copii s-au bucurat, au fost creativi, au socializat și s-au
simțit fericiți împreună cu Rotary Club Dej, prin președintele Ritea Dan și
Interact Dej prin președintele Luca Tudor Căpîlna!

=====

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] și titlul proiectului.
- În email: titlu proiect, club, 3-4 paragrafe de
descriere, 4-6 poze calitative.
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!

