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Vise …

Maria T ... vroia să devină explorator, să cucerească noi culmi ...
Edward L ... îşi dorea să devină pilot, să atingă cerul ...
Ioana P ... visa să urce pe marile scene ale lumii ...
Nu sunt doar visele unor copii care nu au primit o şansă la viaţă, sunt
drame care ne arată un adevăr dureros despre soarta copiilor cu probleme
cardiace din România:
o

peste 1.000 de copii cu probleme cardiace se nasc anual în România;

o

în acest moment, peste 20.000 de copii au nevoie de o operaţie pe
cord, 1.500 având probleme grave şi necesitând intervenţii chirurgicale
de urgenţă;

o

5.000 de copii cu boli cardiace mor în fiecare an în România pentru că
nu sunt diagnosticaţi corect şi trataţi la timp;

o

de altfel, România este fruntaşă în Europa la numărul de copii cu boli
de inimă;

Pentru ei, pentru părinții lor, existența unor chirurgi specializați în
chirurgia cardiacă pentru nou născuți si copii, a unor medici cardiologi care
să descopere şi să trateze boala în timp real, a unor medici anesteziști
pentru nou născuți si copii de vârste mici, dar si a întregului personal
medical aferent este o problemă de viaţă şi de moarte.

Ce am decis să facem noi pentru acești copii?

Decizie …

o

Rotary International District 2241 România – Republica
Moldova a decis să acționeze: să trimită anual un număr
limitat de copii pentru intervenții chirurgicale, în străinătate!
Şi astfel am reuşit să salvăm 35 de vieţi.

 Dar mii de copii cu astfel de afecţiuni rămân aici, iar vieţile
lor sunt în pericol în orice moment.

 România ocupă locul trei în lume la mortalitatea din cauze
cardiovasculare, două decese din trei fiind provocate de
afecţiuni ale inimii şi vaselor de sange. Copiii bolnavi de
astăzi, dacă supravieţuiesc, devin adulţii bolnavi de mâine.

Am optat pentru această
varianta inițiind un
program ambițios cu
ajutorul organizației
“Save a Child’s Heart” ,
împreună cu Spitalul
„Grigore Alexandrescu”.

 România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul
mortalitate infantilă în rândul copiilor sub 5 ani, la fiecare
1.000 de copii sub 5 ani se înregistrează 12 decese, cele mai
multe din cauze cardiace.
 Nivelul redus de resurse alocate, lipsa de aparatura, dar mai
ales lipsa unor specialişti stau la baza unui bilanţ dezastruos:
60% dintre decesele din România sunt din cauze
cardiovasculare (peste 130.000 de decese anual).

În aceste condiţii, nu ar fi mult mai eficientă și benefică
pentru societate specializarea unor echipe de chirurgi care să
opereze aici în țară? Pe lângă costurile mult mai reduse (o
operaţie în străinătate costă cât 5 operaţii în ţară) numărul
copiilor care vor primi o şansă la viaţă va fi mult mai mare. Iar
generaţiile viitoare diagnosticate cu astfel de afecţiuni vor avea
şanse maxime încă din prima clipă de viaţă.

Obiective …

o

Campania urmăreşte atingerea a două scopuri. Primul dintre
acestea este pregătirea de specialişti pentru Centrul de
Excelenţă în Tratarea Copiilor cu probleme cardiace, care va fi
inaugurat în 2015 la Spitalul „Grigore Alexandrescu”;

o

Clinica se doreşte a fi un veritabil Centru de Excelenţă în
domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice, precum şi în cel
al de neurochirugiei pediatrice;

o

Aici se vor asigura diagnosticarea şi tratamentul bolilor
cardiovasculare la copii, inclusiv la nou-născuţi;

o

O clădire nouă cu aparatură proiectată pentru a atinge
standarde de excelenţă, cea mai mare şi modernă unitate de
profil din România, care are nevoie însă de personal specializat.

Aici am decis noi să ne implicăm: am iniţiat un program
ambițios de specializare a două echipe de medici în
chirurgie cardiacă pediatrică la spitalul Wolfson din Israel.
Prima echipă a absolvit deja şi este gata să salveze vieţi şi
să pregătească multe generaţii de specialişti. Parteneriatul
pe 3 ani între Rotary District 2241, Spitalul Grigore
Alexandrescu și Fundațiile “Save a Child’s Heart” din Israel
și “Gift of Life” din Statele Unite ale Americii asigura
stabilitatea şi sustenabilitatea acestui proiect.

Și asta nu e tot!

Un prim bilanț ...

Ce am realizat cu ajutorul Dumneavoastră în
cadrul edițiilor din 2013 și 2014 ale Balului
Rotary?
o În urma primei ediţii a Balului Rotary am strâns 20.000
de Euro iar suma de 10.000 de Euro a provenit din
contribuţiile Rotarienilor ca urmare a folosirii cardului
de credit Banca Transilvania - Rotary;
o Cei 30.000 de Euro au asigurat startul pentru instruirea
primei echipe de 4 specialisti în Israel;
o În urma celei de a doua ediții a Balului Rotary am
colectat 50.000 Euro, iar suma de 8.000 Euro a provenit
din contribuțiile Rotarienilor, ca urmare a folosirii
cardului de credit Banca Transilvania – Rotary;
o Cei 50.000 Euro au acoperit continuarea instruirii
primei echipe de 4 specialiști în Israel precum și
acoperirea costurilor pentru intervenția chirurgicală
pentru un copil diagnosticat cu severe malformații
cardiace.

Ce urmează?
Ce dorim să realizăm cu ajutorul Dumneavoastră
în 2015?
o Pentru continuarea proiectului va trebui să asigurăm instruirea celei de a
doua echipe de 5 medici şi 4 asistente (8.000 Euro costuri transport).
o In 2016, specializarea echipelor va continua în cadrul Spitalului “Grigore
Alexandrescu” prin colaborarea cu două echipe complete, una trimisă de
“Save a Child’s Heart” şi alta de către “Gift of Life” să opereze în România;
o Asigurarea cazării, mesei și transportului în București pentru echipa de
medici israelieni (11 persoane), care va veni să opereze în România, în
noiembrie 2015, alături de specialiștii români, timp de o săptămână
(8.000 Euro);

David Stan

o Cel de-al doilea obiectiv al campaniei este trimiterea, anual, a 20 de copii
cu afecțiuni severe, care nu pot fi tratate încă în România, pentru a fi
operați în Israel. Costurile ce trebuie asigurate sunt: transportul aerian
pentru mamă și copil, plus documentele notariale și investigațiile
medicale, ceea ce conduce la un cost anual de 20.000 Euro, respectiv
60.000 euro pe 3 ani;

Ce urmează?

Ce dorim să realizăm cu ajutorul
Dumneavoastră în 2015?
o Programul de specializare pentru medicii din
România va continua la Spitalul Grigore
Alexandrescu. Echipele specializate în Israel vor
forma, la rândul lor, alţi specialişti din întreaga ţară,
ceea ce va duce la creşterea în fiecare an a
numărului de vieţi salvate;

David
Bună ziua! Am dori să mulțumim Rotary International
District 2241 pentru ajutorul acordat. Având în vedere că
situația noastră financiară nu era una prea bună în
momentul plecării în Israel, ajutorul dat a fost mai mult
decât bine venit. Suntem recunoscători tuturor celor care
ne-au ajutat și ne au susținut în acele momente dificile din
viața noastră.
Acum fiul nostru David este sănătos și se simte
minunat pentru că i s-a oferit această șansă și mulțumită
unor oameni ca Dumneavoastră. Pe toata durata șederii în
Israel am fost tratați foarte amabil și prietenos de către toți
cei din SACH iar personalul spitalului a dat dovada de un
profesionalism și un devotament față de meseria lor, fapt
care pe mine m-a uimit.
Cu respect și multumiri, familia Stan!

o Deoarece
o
problemă
importantă
este
diagnosticarea corectă a nou născuților cu probleme
cardiace, în 2015 ne propunem să asigurăm, în două
etape de pregătire, specializarea unui număr de 82
de medici neonatologi din toate județele ţării, câte
doi în fiecare județ, pentru început. Costul estimat
este de 15.000 Euro;
o Alături de echipa din București, cât și cu ocazia
misiunilor anuale, se va crea la Spitalul Grigore
Alexandrescu, în cadrul clinicii, o unitate de
învățământ și practică medicală pentru tinerii medici
chirurgi care doresc să se specializeze în acest
domeniu și să aplice noile tehnici de intervenţie
chirurgicală la nivel naţional.

Balul Rotary – Eveniment Caritabil
Data: 21 martie 2015
Locaţie: Biavati Events – strada Serghei Vasilievici Rahmaninov 2B
Bucuresti
Evenimentul face parte din campania de strângere de fonduri pentru
proiectul „Salvaţi inima unui copil” şi este un prilej de interacțiune a Rotarienilor
din Districtul 2241, alături de care se vor afla partenerii acestui proiect ambiţios,
într-un cadru festiv, în spiritul prieteniei și solidarității rotariene, animați de
spiritul serviciului către comunitate.

Scopul acțiunii:
o

Obținerea de fonduri în scop caritabil, pentru continuarea Proiectului ,, Salvați
Inima unui copil“;

o

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat între cluburile Rotary din Districtul 2241,
între Districtul 2241 si diverși sponsori în vederea susținerii unor proiecte
comune dedicate binelui comunității;

o

Promovarea imaginii ROTARY în România, prin expunerea proiectelor
deosebite și implicarea în viața comunității, cu scopul de a atrage parteneri și
colaboratori.

Un eveniment special, cu o atmosferă rafinată, program artistic de
calitate, licitație, participanți și invitați de marcă, personalități,
persoane publice, oameni de cultură, autorități locale, parteneri media,
oameni de elită ce susțin proiecte sociale și caritabile.

Public țintă
o Cluburile Rotary din cadrul districtului Rotary 2241
o Cluburile Rotaract
o Colaboratori, parteneri în cadrul proiectelor derulate
o Oameni de afaceri
o Oameni de cultură: profesori, actori, scriitori, pictori …
o Persoane publice şi Personalităţi în diferite domenii

o Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale
o Persoane cu notorietate în proiecte caritabile
o Mass media: reprezentanţi ai instituţiilor de presă
Oameni ocupaţi, dar deschişi să investească resurse (bani, timp) în
activităţi în interesul comunităţii, să construiască solid pentru
generaţii întregi.

Pachete de sponsorizare

Toţi partenerii proiectului vor fi incluşi în mesajul de mulţumire de la finalul campaniei

PARTENER | 500 EUR

BRONZ | 1000 EUR

Expunere pe:

Expunere pe:

o Site-ul Rotary Internaţional District 2241
România - Republica Moldova

o Site-ul Rotary Internaţional District 2241
România - Republica Moldova

o Pagina de facebook

o Includere în campanie media dedicată
evenimentului: TV (TVR), Radio, Print și
Online

o Invitaţia electronică

o Pagina de facebook
o Invitaţia electronică
o Roll up la eveniment
o Afişe la locaţie

Pachete de sponsorizare

Toţi partenerii proiectului vor fi incluşi în mesajul de mulţumire de la finalul campaniei

ARGINT | 2500 EUR
Expunere pe:

AUR | 5000 EUR
Expunere pe:
o

o Site-ul Rotary Internaţional District 2241
România - Republica Moldova

Site-ul Rotary Internaţional District 2241 România - Republica
Moldova

o

Pagina de facebook

o Pagina de facebook

o

Includere în campanie media dedicată evenimentului: TV (TVR),
Radio, Print și Online

o Includere în campanie media dedică
evenimentului: TV (TVR), Radio, Print și Online

o

Invitaţia electronică

o

Roll up la eveniment

o

Afişe la locaţie

o

Includere în comunicatele de presă în calitate de susţinător al
proiectului

o

Includere în campania outdoor

o

Includere în campania online dedicată proiectului la categoria
susţinători proiect: bannere, spot eveniment, materiale de presă

o

Menţionare partener în cadrul conferinţei de presă pe tema
acestui proiect

o

Invitaţii pentru 10 participanţi din partea sponsorului (masa
rezervată sponsorului)

o Invitaţia electronică
o Roll up la eveniment
o Afişe la locaţie
o 2 locuri/invitaţii la bal

Pachete de sponsorizare
Toţi partenerii proiectului vor fi incluşi în mesajul de mulţumire de la finalul campaniei

PLATINĂ | 10.000 EUR
Expunere pe:

o Site-ul Rotary Internaţional District 2241 România - Republica Moldova
o Pagina de facebook
o Includere în campanie media dedicată evenimentului: tv (TVR), radio,
print şi online
o Includere în campania outdoor
o Invitaţia electronică
o Roll up la eveniment
o Afişe la locaţie
o Participare la conferinţa de presă pe tema acestui proiect
o Includere în comunicatele de presă cu declaraţie în calitate de
susţinător al proiectului
o Includere în campania online dedicată proiectului la categoria
susţinători proiect: bannere, spot eveniment, materiale de presă
o Includere în campania outdoor
o Invitaţii pentru 10 participanţi din partea sponsorului (Masa Rezervată
Sponsorului)

Rotary International


Rotary este o organizație mondială, ce grupează peste 1,2
milioane de lideri ai tuturor ocupațiilor si ai comunităților
locale.



Membrii cluburilor Rotary își dedică în mod voluntar
serviciile umanitare către comunități și încurajează
promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile,
ajutând la instaurarea păcii și înțelegerii în lume.







o Pacea și prevenirea conflictelor
o Prevenirea maladiilor și tratamentul lor
o Asigurarea apei și a sistemului sanitar

Astăzi există peste 34.000 de cluburi Rotary, în peste 200
țări. Cluburile Rotary sunt apolitice, nereligioase și sunt
deschise tuturor culturilor, raselor și credințelor.
Primul club Rotary din lume a luat ființă la Chicago, în data
de 23 Februarie 1905, la inițiativa lui Paul Harris, un
avocat care a reușit să grupeze într-un club profesional
spiritul de prietenie intre membri. Numele Rotary derivă
din practica de început a rotației locației întâlnirilor, între
sediile membrilor clubului.



Pe măsura dezvoltării fenomenului Rotary, misiunea sa s-a
extins dincolo de a servi interesele profesionale și sociale
ale membrilor clubului. Rotarienii au început să-și
folosească tot mai mult resursele și vocațiile pentru a
contribui la ajutorarea comunităților aflate în dificultate.



Dedicarea organizației către idealul de a servi se reflectă
cel mai bine în motto-ul său: “A servi mai presus de sine
(Service Above Self)”.

Odată cu intrarea în secolul 21, Rotary s-a pliat pe
îndeplinirea nevoilor unei societăți în continuă schimbare,
dezvoltând proiecte sustenabile, extinzându-și eforturile în
a aborda subiecte presante:

o Sănătatea mamei și a copilului
o Educație și combaterea analfabetismului
o Dezvoltare comunitară
•

După căderea Zidului Berlinului și destrămarea Uniunii
Sovietice, mai multe cluburi Rotary au fost cartate sau reînființate în Europa Centrală și de Est.

•

Prin proiectul sau mondial Polio Plus, Rotary Internaţional
a contribuit cu peste 850 milioane de dolari pentru a
imuniza împotriva poliomielitei peste 2 miliarde de copii
din 122 țări ale lumii. Rotary a reușit să colecteze, în
ultimii doi ani, peste 200 milioane de dolari, în
contrapartida donației de 350 milioane de dolari, venită
de la Fundația Bill & Melinda Gates. Rotarienii nu au ezitat
sa se ofere voluntari pentru a vaccina copiii din zonele de
conflict din lume, plătind câteodată chiar cu viața.

Rotary în România
 La 8 aprilie 1929 a fost înființat Rotary
Club București, fiind cartat de Rotary
International la data de 20 mai 1929,
având numărul 3146. Președintele
fondator a fost inginerul Christian
Penescu Kertsch.
 Printre următorii președinți se numără
nume ilustre precum Gheorghe Țițeica,
Prințul Constantin Basarab
Brâncoveanu, Cezar Mereuță.
 Au urmat alte Cluburi Rotary în
Romania: Timișoara (aprilie 1929), Arad
(octombrie 1929), Brașov (octombrie
1930), Cernăuți (octombrie 1930),
Câmpina (septembrie 1933), Cluj
(decembrie 1935) si Ploiești (aprilie
1936).
 Între anii 1936-1940, în România a
funcționat districtul Rotary nr. 84.
Guvernatori: Christian Penescu
Kertsch, Agripa Popescu, Prințul
Constantin Brâncoveanu.

 Agripa Popescu a deținut cea mai înaltă
funcție la nivel de Rotary International,
aceea de Director.
 Renașterea Cluburilor Rotary în
România a început în anul 1992, cu
sprijinul Rotarienilor francezi. În data
de 4 mai 1992 a fost re-cartat Clubul
Rotary București, care a sărbătorit cea
de-a 85-a aniversare in 2104, conform
evidențelor Rotary International.
 În prezent în România și Republica
Moldova există 115 cluburi Rotary, cu
peste 3100 membri, care formează
Districtul 2241, dintre care în București
funcționează nouă cluburi: RC
București, RC București Continental, RC
București Curtea Veche, RC București
Atheneum, RC București Levant, RC
București Triumph, RC București
Ambasador, RC București Octo și RC
București Cișmigiu.

Rotary în România
Cluburile Rotary au derulat multe proiecte la nivelul
Districtului, în folosul comunității: renovări de școli și orfelinate,
dotări pentru spitale, sprijinirea instituțiilor pentru bătrâni,
copii sau persoane cu dizabilități, dar s-au îndreptat și către
tinerii dotați, au restaurat opere de artă și muzee. Cluburile
Rotary sunt o parte activă a societății civile, dorind ca, prin
calitatea membrilor și puterea exemplului, să contribuie la
dezvoltarea și progresul țării.
o PROIECTE ROTARY ÎN DISTRICTUL 2241:
 Proiectul 3 H (Health, Hunger and Humanity) al R.C. Cluj Napoca,
“Fermierii dau hrană copiilor”
 Proiectul 3 H (Health, Hunger and Humanity) al R.C. Oradea,
“Căminul Felix”
 Restaurarea Muzeului Aman, proiect al cluburilor din București
 Proiectul “Salvați Inima unui Copil” prin care sunt specializate
echipe de medici iar anual sunt trimiși copii, in special din mediile
defavorizate, pentru a fi operați pe cord în Israel
 Proiectul ”Să ajutăm copiii cu autism” prin care se organizează
cursuri de instruire gratuite pentru persoanele care au în grijă copii
cu autism
 “Promenada Inimilor”, proiect de conștientizare, la nivelul
comunităților locale, a beneficiilor mersului pe jos, indiferent de
vârstă
 "Dinți frumoși, copii sănătoși" - proiect de educație stomatologică
la nivel național, promovat de mai multe cluburi din district în
colaborare cu parteneri din Suedia, pentru copiii din clasele I-IV și
gimnaziu.

Petrișor Diculescu
Guvernator 2014-2015

