Start-up & Innovation
day
eNewsletter aprilie 2015
programul nostru

eNewsletter aprilie 2015

Dăruiește o carte pentru bucuria unui copil

Interact Club Craiova cu sprijinul Rotary Club Craiova a organizat în perioada februarie - aprilie 2015 proiectul “Dăruiește
o carte pentru bucuria unui copil”. Scopul proiectului a fost oferirea de cărți copiilor din învățământul primar și gimnazial
provenind din familii cu posibilități financiare reduse din comuna doljeană Brădești aflată în apropiere de Craiova și, în
același timp, crearea și dezvoltarea bucuriei de a citi pentru acești copii. Sunt multe localități în care nu există biblioteci, iar
posibilitățile financiare ale părinților de a cumpăra cărți sunt limitate.
“Ne-am dorit să fim alături copiilor de vârsta noastră care nu pot avea o carte și să le oferim acestora plăcerea de a citi
și de a descoperi lecturile copilăriei așa cum o facem și noi. Accesul la lectură și la cunoaștere pentru toți copiii ar trebui să
fie la fel. Dar nu este. Sunt mulți copii care nu s-au mai bucurat de o carte de multă vreme, iar cu un gest simbolic de a dona
o carte se poate împli un vis nou”, spunea Andrei Cristian Spulbăr, coordonatorul proiectului din partea Interact Club
Craiova.
Au fost strânse și donate către Biblioteca Școlii din Brădești aproape 1.000 de volume, cele mai multe provenind de la
editurile, librăriile și persoanele participante la Târgul Gaudeamus Craiova 2015 și cu sprijinul Radio România. Proiectul a
făcut parte din programul Rotary Club Craiova susține calitatea în educație.
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Dragi prieteni în Rotary,
Anul Rotary 2014 - 2015 se apropie de final.
De la 1 iulie, noua temă a anului “Be a gift to the World”va înlocui“Light Up
Rotary”, dar motto-ul“A servi mai presus de sine” va continua să ne inspire!
Rotary trăiește intens și dinamic: în fiecare an, roata se întoarce și echipe
noi preiau sarcina. Așa va fi și acum.
Haideți să fim împreună în 19 iunie la aniversarea celor 15 ani de la
înființarea districtului și predarea colanului…
Al vostru în Serviciul Rotary
Petre Diculescu, Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

“Pânza este noul plastic” - încă un proiect marca
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis
Este al patrulea an consecutiv de când Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis desfășoară în
preajma sărbătorilor pascale proiectul “Pânza este noul plastic”. Acțiunea constă în oferirea
cumpărătorilor din lanțul de magazine Dacia din cartierele Centru și Cetate, de sacoșe
confecționate din pânză, o alternativă la folosirea plaselor din plastic sau din alte materiale
nereciclabile. În acest an, acțiunea a avut loc pe 3 aprilie 2015. Cu această ocazie au fost
oferite în dar peste 800 de sacoșe din pânză.
De la an la an, acțiunea se bucură de tot mai mult succes și reacția pozitivă a celor
ce primesc în dar sacoșele de pânză ne confirmă
utilitatea acestui proiect și în același timp
necesitatea continuării lui.
La reușita acțiunii a contribuit și clubul Rotaract
din Alba Iulia, tinerii rotaractieni fiind prezenți la
toate acțiunile Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis
la care sunt solicitați.
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Rotary sprijină un parteneriat pentru crearea unui centru de
chirurgie craniofacială la Iași
Rotary Global Grant #1419846 “Professional training for the creation of the first pediatric
craniofacial center in Eastern Europe” a început cu dreptul.
Un grant generos de 157.000 de dolari din partea Rotary International realizat prin
cooperarea dintre RC Iași 2000, în calitate de partener gazdă, alături de cluburi Rotary
din Moldova (RC Curtea Domnească, RC Iași, RC Copou, RC Bucovina Suceava, RC
Botoșani, RC Vaslui), cu ajutorul RC Honolulu Sunset în calitate de partener internațional
și alte cluburi Rotary din District 5000 Hawaii și Universitatea de Medicină și Farmacie
Grigore T. Popa (UMF Iași), în calitate de organizație cooperantă, pune prima cărămidă la
temelia unui parteneriat universitar între UMF Iași și University of Virginia (UVA).
Scopul parteneriatului este acela de a crea o echipă multidisciplinară funcțională și,
ulterior, a unui centru de chirurgie cranio-facială în care copiii cu malformații complexe să
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poate fi preluați încă din viața intra-uterină și tratați până la viața adultă.
Această patologie este tratata în mod curent în România de mai multe zeci de ani și
există mulți specialiști dedicați, dar nu în mod structurat. Familia unui copil cu astfel de
malformație trebuie să facă naveta repetată la specialiști foarte diverși (neonatolog, pediatru,
genetician, chirurg pediatru, ORL, plastician, ortodon, ortognat, logoped, OMF etc.), situați
în orașe diferite din țară, timp de mulți ani de zile. Anumite intervenții nu se pot face la
standardul adecvat din lipsă de infrastuctură. De cele mai multe ori familiile abandonează
tratamentul în diverse etape, nu atât din cauze materiale (cheltuielile sunt semnificative),
cât mai ales prin epuizare psihică.
La buna defășurare a programului participă Rotaplast International care furnizează
logistică și experiența acumulată în zeci de misiuni în întreaga lume și Institutul Regional
de Oncologie Iași (IRO), gazdă care pune la dispoziție cel mai modern bloc operator dintrun spital de stat din România.
Rotary Global Grant se desfășoară în perioada 2014 - 2017. După o vizită pregătitoare
în noiembrie 2014 a
echipei de medici de
la UVA, în perioada
18

-

30.04.2015

a

avut loc prima misiune
chirurgicală.
Au fost operați un
număr de 18 pacienți,
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la care s-au făcut 32 de proceduri chirurgicale. Din motive medicale, doi pacienți au fost
amânați pentru luna septembrie. Un număr de alți 7 pacienți au fost evaluați și vor fi operați
în septembrie, împreună cu alți pacienți care vor fi recrutați de către echipa română până
în acel moment. Succesul misiunii de pornire a fost atât de important încât în numai 14 zile
de la încheierea ei, echipa de chirurgi ieșeni are în evaluare 20 de potențiali pacienți pentru
luna septembrie.
La toate intervențiile au participat un chirurg american (Prof. Dr. Thomas Gampper, Dr.
John Black sau Dr. Shawn Birchenough), un chirurg român (Dr. Nicolae Ghețu și Dr. Codrin
Dobreanu) și doi rezidenți români. Anestezia și reanimarea au fost asigurate de echipa ATI
a IRO condusă de Prof. Dr. Ioana Grigoraș, împreună cu doi medici de la Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” (Dr. Valentin Munteanu și Dr. Oana Trifan) în colaborare
cu Dr. Terrance Yemen (UVA).
Operațiile au putut fi urmărite în transmisiune directă în amfiteatrele de la IRO de către
toți rezidenții interesați din specialitatile chirurgie plastică, ortodonție, chirurgie pediatrică
etc. şi în fiecare după-amiază au avut loc cate două conferințe de câte o oră pe teme de
anestezie, chirurgie craniofacială sau de reconstrucție a sânului la care au participat doctori
din spital, dar și rezidenți sau tineri specialiști de la alte spitale.
Programul va continua și în următorii 3 ani (2 vizite pe an) pe baza unei colaborări între
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași și University of Virginia. Alături de
cooperarea privind reconstrucția mamară după cancerul de sân se vor realiza și intervenții
craniofaciale pentru malformații complexe (Sdr. Apert, Sdr. Pierre Robin, Sdr. Goldenhar,
Sdr. Treacher Collins), craniosinostoze etc.
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Rotary Club Târgu-Mureş, 20 de ani în slujba comunităţii
Rotary Club Târgu-Mureş a aniversat pe 20 aprilie, două decenii de la înfiinţare, la
întâlnirea festivă participând atât membrii fondatori şi cei ai clubului, cât şi prieteni rotarieni
veniţi tocmai din Marea Britanie.
Platan al continuităţii, în Cetatea Medievală
Aniversarea a fost marcată simbolic, în interiorul Cetăţii Medievale din Târgu-Mureş, prin
plantarea unui platan, acţiune la care au participat Mircea Solovăstru, Past President Rotary
Club Târgu-Mureş 2011-2012 şi Guvernator ales 2016-2017 al Districtului 2241 România şi
Republica Moldova; Jakab Szabolcs, Preşedintele Rotary Club Târgu-Mureş 2014-2015; Mihai
Dobru, membru fondator şi Past President Rotary Club Târgu-Mureş 1996-1997; Silviu Puni,
Past President Rotary Club Târgu-Mureş 2007-2008; Ioan Chiorean, membru Rotary Club
Târgu-Mureş; George Bukley, Past President al Clubului Parkstone şi Past District Guvernator
1110 din Anglia, actualmente membru al Clubului Barley; şi Tony Cooke, membru al Clubului
Barley; Mihai Pavel,
Preşedintele

ales

al

Club

Rotaract

TransilvaniaTârguMureş;

Bianca

Florea, Preşedintele
Interact

Rotary

Club Târgu-Mureş;
Alin
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Preşedinte al Interact Rotary Club Târgu-Mureş; Sorana Mărgăraş şi Graţian Urcan. „Am
plantat acel platan pentru a marca continuitatea şi a simboliza acest eveniment”, a declarat,
pentru cotidianul Zi de Zi, Jakab Szabolcs. „Am mulţumit membrilor fondatori pentru eforturile
depuse pentru fondarea şi chartarea clubului, tuturor preşedinţilor care au prezidat clubul în
aceşti 20 de ani şi tuturor membrilor şi datorită cărora clubul nostru are un loc binemeritat în
Districtul 2241 România şi Republica Moldova. Ne putem mândri cu 17 distincţii Paul Harris
Fellow şi cu faptul că vom da Districtului primul Guvernator din Târgu-Mureş, în persoana
colegului şi prietenului nostru Mircea Solovăstru”, a mai spus Jakab Szabolcs.
Implicare pentru binele comunităţii
Însemnătatea aniversării celor 20 de ani de activitate bogată în folosul comunităţii a
fost subliniată de Mircea Solovăstru, viitorul Guvernator 2016-2017 al Districtului 2241
România şi Republica Moldova. „Au fost două decenii bogate în proiecte şi realizări.
Le mulţumesc colegilor mei din club pentru implicarea lor în proiectele care au avut ca
beneficiar comunitatea, dar şi pentru timpul pe care şi l-au dedicat activităţilor. Consider
că făcând cadou timpul tău pentru binele celorlalţi este una din cele mai mare realizări ale
noastre. Credem în puterea exemplului şi în faptul că ceea ce facem noi îi poate motiva şi
responsabiliza şi pe alţi membri ai comunităţii”, a declarat Mircea Solovăstru. „În numele
colegilor mei ţin să mulţumesc şi conducerii Primăriei municipiului Târgu-Mureş care ne-a
acordat permisiunea de a planta un arbore simbolic în curtea Cetăţii Medievale”, a completat
Mircea Solovăstru.
Primele tatonări, în anul 1990
Momentele de început ale clubului au fost rememorate de Mihai Dobru, membru fondator
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şi Past President Rotary Club Târgu-Mureş 1996-1997, care a transmis un mesaj de
mulţumire foştilor şi actualilor colegi de club. „În 1990, în mai, l-am cunoscut pe domnul
George Bukley şi am auzit pentru prima oară auzindu-se de acest club. Am continuat apoi
discuţiile şi în 1991 am fost invitat în sudul Angliei împreună cu alt coleg, alături de care am
asistat la câteva întâlniri”, a menţionat Mihai Dobru. „Le transmit mii de mulţumiri celor care
au fost în club şi au ieşit şi acum sunt în alte cluburi, precum şi membrilor, alături de care
mergem înainte cu orice preţ”, a mai spus Mihai Dobru.

Spitalul Soroca, din Chișinău, beneficiarul Global Grant
Clubul Rotary Chișinău împreună cu Cluburile Sanary-Bandol-Ollioules din Franta și
Imperia din Italia au realizat cu succes un proiect Global Grant nr. 1421047 în valoare totală
de 45.375 USD.
Beneficiarul Global Grant-lui a fost Spitalul Raional Soroca, Republica Moldova, care
a primit drept donație un lot de ajutoare umanitare sub formă de echipamente medicale
chirurgicale, cum ar fi: 25
de paturi spitalicești, 200
kg de materiale chirurgicale
și

Instrumente

pentru

intervenții

chirurgicale,

colonscop

complet

STRIKER

și

ecograf

Samsung Medison.
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Acestea au ajuns în orașul Soroca, Republica Moldova, grație colaborării noastre cu
Etienne Steiner, medic chirurg, membru al clubului Rotary din Franța,.
Proiectul a fost realizat cu succes și mediatizat de media locală, reportajul fiind posibil
de vizionat accesând următorul linc: http://sortv.info.md/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2830%3Adona%C8%9Bie-pentru-spitalul-de-la-soroca&catid=58
%3Alocale&Itemid=310.

Proiectul “Florile Cetății” la final
Așa cum v-am prezentat și întrun material anterior, în luna februarie a acestui an, Rotary
Club Alba Iulia Civitas Solis a demarat proiectul Florile Cetății, proiect realizat în parteneriat
cu Inspectoratul Școlar Alba și cu Asociația
„Micul Prinț”. În desfășurarea acestui proiect au
fost cuprinși peste 1400 de preșcolari și școlari
din învățământul primar din municipiile Alba
Iulia și Sebeș, din 14 școli și grădinițe. Acestor
copii le-au fost dăruite de Rotary Club Alba Iulia
Civitas Solis ghivece, pamânt pentru flori și bulbi
de flori, urmând ca ei, sub atenta îndrumare
a

doamnelor educatoare și

învățătoare să

planteze bulbii în ghivece, să pună ghivecele
în locuri prielnice dezvoltării plantelor, să le ude
și să le îngrijească. Scopul a fost ca, o dată în
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plus, cei mai mici să fie sensibilizati la tot ce înseamnă natură, mediul înconjurător și grija
pentru acesta. În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”, adică joi, 9 aprilie 2015, a
fost organizat Târgul de Flori în Piața Cetății din Alba Iulia, târg unde participanții la Proiectul
„Florile Cetății” au adus, prezentat și valorificat florile de care au avut grijă și a căror evoluție
a fost atent observată și dezbătută aproape două luni. Și cu această ocazie, cei mai mulți
dintre participanți – îndrumători și copii - și-au manifestat admirația, entuziasmul și dorința
de a mai participa și în viitor la proiectele organizate de Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis.
Acesta a fost încă un proiect minunat, marca Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis dedicat
„Florilor” din Cetatea noastră.

“O viață dreaptă”
Proiectul

„O viață dreaptă!” – Campanie de depistare precoce și diagnosticare a

cifoscoliozei la copiii de vârstă școlară. Informare, mediatizare și conștientizare – proiect
inițiat de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia, a ajuns în faza finală,
și vă putem face cunoscute rezultatele obținute în urma investigării a 413 elevi din ciclul
gimnazial, din șase școli din Alba Iulia.
Proiectul s-a desfășurat în trei etape, debutând în anul 2013 și ajungând la final în luna
aprilie a acestui an. Inițiatorii, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia, au
avut parteneri în derularea acestui proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, Asociația Maria Beatrice, S.C. Starmedica Alba Iulia, iar colaboratori/beneficiari
au fost Inspectoratul Școlar Alba/ Unități școlare din Alba Iulia, Oarda, Bărăbanț, Micești.
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Valoarea integrală a proiectului a fost suportată de cele două cluburi Rotary din Alba Iulia,
și au beneficiat 413 elevi ai școlilor Școala Ion Agârbiceanu, Centrul școlar pentru educație
incluzivă, Colegiul Tehnic Dorin Pavel, Școala Mihai Eminescu, Liceul cu program sportiv și
Colegiul Tehnic Apulum. Au implicate în activitatea de evaluare 6 cabinete medicină școlară
și un număr de 14 persoane, însumând 339 de ore de voluntariat.
În cadrul proiectului au fost investigate șase afecțiuni (cifoză, scolioză, cifoscolioză,
hiperlordoză, platfus și raportul greutate/înălțime - indicele de masă corporală.
Dintre cei 413 elevi investigați, 236 au primit scrisoare medicală, ceea ce reprezintă un
procent de 57,15 %.
Dintre copiii evaluați:
a. 208 copii (43 %) au fost depistați cu 1 problemă
b. 120 copii (25 %) au fost depistați cu mai mult de 1 problemă
c. 57 copii (12 %) au fost depistați cu mai mult de 2 probleme
d. 54 copii (11 %) au fost
depistați cu mai mult de 3
probleme
e. 47 copii (9 %) au fost
depistați cu mai mult de 4
probleme.
Având în vedere rezultatele obținute, putem concluziona următoarele:
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1. Pentru realizarea unor studii care au ca scop identificarea de probleme de sănătate
care apar în rândul populației, nu este nevoie obligatoriu de sume mari de bani. Dacă se
dorește, pot fi identificați specialiști precum și organizații neguvernamentale care să fie
implicate voluntar în realizarea acestor studii. Singura problemă care rămâne este să fie
cineva – instituție publică responsabilă – interesat să facă aceste studii.
2. Rezultatele acestui studiu sunt îngrijorătoare deoarece mai mult de jumătate dintre copii
investigați în cadrul acestui proiect prezintă cel puțin una dintre afecțiunile investigate.
Important pentru noi este să tragem un semnal de alarmă către instituțiile cu responsabilități
în domeniu astfel încât acestea să purceadă la luarea unor măsuri concrete în sensul
profilaxiei acestei patologii.
În acest sens responsabilitatea revine tuturor actorilor sociali: instituții publice, organizații
neguvernamentale care au ca obiect de activitate protejarea sănătății populației și dezvoltarea
armonioasă a copiilor și nu în ultimul rând comunitatea locală și familia.
Suntem convinși că, după ce Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba Iulia
au făcut acest prim pas pentru depistarea precoce și diagnosticarea cifoscoliozei la copiii
de vârstă școlară, în viitorul apropiat ni se vor alătura mai mulți actori sociali și Alba Iulia va
deveni un centru-pilot, urmare a atenționării lansate de acest semnal de alarmă.

Vizita prietenilor rotarieni din Districtul 5960, Minnesota, în
România prin Programul Rotary Friendship Exchange
În perioada 19-22 aprilie 2015, în desfășurarea programului Rotary Exchange Friendschip,
Rotary Club Buziaș a fost gazdă pentru un grup de prieteni rotarieni și însoțitorii acestora
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din SUA, Minnesota.
De-a lungul celor patru zile, gazde și oaspeți s-au bucurat împreună de programul oferit
de rotarienii buzieșeni, fapt ce le-a conferit oaspeților posibilitatea, dar și plăcerea totodată
de a experimenta cultura noastră, locuind la patru familii gazdă și de a cunoaște istoria și
civilizația noastră, vizitând mai multe localități și obiective din zona de vest a țării.
Astfel, oaspeții americani au avut ocazia să cunoască frumoasa stațiune din vestul țării,
Buziaș, minunatul oraș Timișoara, Hunedoara și Hațeg.
Timișoara a fost vizitată la pas, dar a putut fi admirată și din vechiul tramvai, în excursia
organizată cu acesta. Tot în Timișoara, oaspeții noștri au vizitat Muzeul Satului Bănățean,
prilej de a cunoaște mai multe despre istoria, tradiția și obiceiurile zonei de vest.
Vizitând Hațeg și Hunedoara, locuri alese de către gazde, ca fiind cu o încărcătură istorică
mare și însemnată pentru țara noastră, rotarienii americani au vizitat Cetatea Ulpia Traiana
Sarmisegetusa și Castelul Corvinilor din Hunedoara.
În

Buziaș,

oaspeții

au cunoscut nu numai
oamenii și locurile de
aici, dar în primul rând,
ne-au cunoscut pe noi,
membrii
Buziaș,

Rotary

Cub

prezentându-le

în vizitele de la Casa de
copii “Hansel & Gretel”,
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Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare ”Cristian Şerban”, Buziaș, Centrul de Reeducare
Minori din Buziaș, Liceul Teoretic din Buziaș, Parcul din Buziaș, rezultatele proiectelor și
activităților susținute de noi în cei 10 ani de existență rotariană, ca și club.
La finalul vizitei, la întâlnirea comună oficială, oaspeți noștri americani ne-au exprimat
mulțumirile pentru organizare, exprimându-și speranța de a se ridica și ei la același nivel în
vara acestui an, când vor fi gazde pentru doi dintre colegii noștri.
De asemenea, rotarienii americani s-au arătat foarte impresionați de activitatea clubului
nostru de numai 35 de personae, care s-a concretizat în realizarea a numeroase proiecte
frumoase, în vederea sprijinirii comunității din Buziaș.
Cu prieteni noi, cu amintiri frumoase, cu speranța unei colaborări în realizarea unor
proiecte comune, Rotary Club Buziaș s-a despărțit de oaspeții americani, la Sibiu.

Evenimentele importante la care sunteți invitați să participați:
❚ Conferința District 2241 București:
• 21 mai 2015, ora 17:00 p.m.

www.rotary2241.org

