
eNewsletter august 2015

www.rotary2241.org

SEPTEMBRIE
Luna Noii Generații!

Dragi prieteni, 
 Luna septembrie este în Rotary „Luna Noii Generații”.

Programele Noii Generații au în vedere cea mai tânără parte 

a familiei Rotary. Beneficiarii sunt adolescenții și adulții 

tineri. Unii dintre aceștia sunt Rotaractieni, Interactieni, 

participanți la taberele RYLA sau la programele de schimb, 

alții tineri care au atras prin calitățile sau talentul lor atenția 

cluburilor Rotary și au fost sprijiniți de acestea.

 Serviciile pentru Noua Generație s-au alăturat relativ curând, în 2010, serviciilor de 

club, serviciilor vocaționale, serviciilor comunitare și serviciilor internaționale devenind cea 

de a cincea cale de a servi. Prin aceasta se recunoaște importanța alocării de timp și resurse 

de către Rotarieni în scopul sprijinirii tinerilor în efortul lor de a deveni liderii următoarelor 

decade. Tinerii vor trebui curând să se dovedească capabili să gestioneze provocările unei soci-

etăți multiculturale, marcată de o accelerare fără precedent a schimbărilor, de o incertitudine în 

creștere și de un progres tehnologic care modifică regulile interacțiunii și comunicării. O lume 

cu oportunități noi și bariere altfel configurate. Sarcina Noii Generații nu va fi una mai ușoară 

decât a generației din care noi suntem parte.

 Sintagma „Noua Generație” a fost folosită pentru prima dată într-un sens apropiat 

de cel folosit astăzi în Rotary de către Președintele RI Luis Vicente Giay, care în 1996, pe par-

cursul Convenției Rotary de la Calgary a spus: „Viziunea noastră asupra viitorului este acum 
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mai mult decât oricând diferența dintre succes și cădere. Investiția noastră în viitor este Noua 

Generație. Vă invit să începem să construim acest viitor de astăzi!”

 La nivelul clubului putem sprijini programele pentru Noua Generație prin:

- Recunoașterea rezultatelor de excelență a tinerilor prin acordarea de diplome, burse sau 

premii care să motiveze;

- Implicarea în activitățile de strângere de fonduri desfășurate de tineri pentru a sprijini 

proiectele comunității;

- Donații de carte către școli sau către centre de studiu și facilitarea participării tinerilor la 

cursuri de leadership;

- Invitarea tinerilor din Interact și Rotaract să participe la întâlnirile Clubului Rotary sponsor.

Este în egală măsură o oportunitate să folosiți programele Rotary International prin:

- Facilitarea cunoașterii de către tineri a organizațiilor sponsorizate Rotaract și Interact și a 

posibilităților de participare în programele de schimb de tineri pe termen scurt și termen lung;

- Invitarea și susținerea tinerilor din Rotaract și Interact pentru a participa la taberele RYLA;

- Invitarea tinerilor care au participat în programele de schimb (YEP) să se alăture cluburilor 

Interact și Rotaract sau să aibă inițiativa înființării unora noi.

 Ceea ce rămâne încă mai important, este să avem în inimă un loc rezervat tinerilor. De 

acolo va porni, când se va ivi o ocazie, impulsul de a inspira, motiva și susține pe cei care vor 

pune din nou aripi visurilor noastre și le vor duce mai departe!

Cu aleasă prietenie, 

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241

România și Republica Moldova
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 Rotary Club Turda a premiat cele mai iscusite minți a celor mai frumoși copilași. Salina 
Turda, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Transilvania, a fost în perioada 28-30 
august gazda primei ediții a Cupei Salina Turda la șah, turneu organizat de Clubul de Șah Potaissa 
Turda. 
 Peste 100 de copii din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Mureș, Satu Mare, 
Timiș și din București au răspuns invitației organizatorilor de a participa la primul turneul de șah 
organizat într-o mină de sare în România. Și nu au avut ce regreta, gazdele turneului făcând toate 
eforturile pentru ca participanții să se simtă foarte bine pe durata celor 3 zile de concurs. Clubul 
Rotary Turda a contribuit cu această ocazie la premierea celor mai iscusite minți.

 Vă asigurăm că vom continua să premiem 
excelența și cu alte ocazii, printre alte aspecte 
frumoase care merită cunoscute, România este 
și o oază de cultură, plină de semnificații cu 
rădăcini adânc înfipte în istoria civilizației – 
Cultura Cucuteni.

Rotary Club Turda a premiat cele mai iscusite minți 

CUPRINS:
 Rotary Club Turda a premiat cele mai iscusite minți 
 Cupa Rotary la Tenis de Câmp 
 Campionatul de scrabble în limba franceză
  Premieră în Districtul 2241 – Programul YEP pe termen scurt
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Luna concediilor – august – a fost, la Alba Iulia, 
luna în care cluburile Rotary Alba Iulia Civitas Solis 
și Rotary Alba Iulia și-au dat mâna din nou pentru 
a organiza Cupa Rotary la Tenis de câmp, com-
petiție adresată copiilor și tinerilor cu vârsta cu-
prinsă între 10  și 18 ani, fete și  băieți. 
Competiția a durat 3 zile, în perioada 08.08-10.08. 
2015,  la  Baza sportivă Tenis pro Lincă - Șanțurile 
Cetății. Pe parcursul acestor 3 zile de foc, cu tem-
peraturi de 35 grade Celsius, cei 51 de tineri din 12 

județe și municipiul București - Sibiu, Sălaj, Timișoara, Bihor, Alba, Satu-Mare, Baia-Mare, Mara-
mureș, Hunedoara, Cluj, Caraș-Severin, Vâlcea -  au jucat fără întreruperi,iar premiile au fost bine 
meritate. Arbitrajul a fost asigurat de arbitrul delegat de Federația Română de Tenis de Câmp, dl. 
Ghia Lucian. Pentru al patrulea an consecutiv are loc această competiție, fiind inclusă în calendarul 
Federației Române de Tenis de câmp, ceea ce demonstrează, o dată în plus, importanța evenimentu-
lui sportiv organizat și sponsorizat de cluburile Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club 
Alba Iulia. 

Cupa Rotary la Tenis de Câmp 
Competiția de la Alba Iulia
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În perioada 26 august – 4 septembrie, cei 5 tineri 
câștigători din Aiud a Campionatului de Scrabble în 
limba franceză, organizat de Asociația Echange 
&Partage – Cusset Aiud, au fost în vizită la colegii 
lor, câștigătorii din Vichy. Această vizită și schimb 
de experiență a fost posibilă  și datorită sprijinului 
susținut – material și fizic -  acordat de Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis. Nu este pentru prima dată 
când Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis este 
solicitat să partricipe și să contribuie la sponsoriza-

rea premiilor și de fiecare dată când a fost solicitat sprijinul, clubul s-a implicat cu mare drag. 
Tinerii câștigători francezi sunt așteptați să vină în România, la Aiud, în perioada 19 – 28 octom-
brie 2015. 

 Luna august a fost luna în care, pentru prima dată în Districtul 2241, s-a derulat Programul 
YEP pe termen scurt, prin schimbul făcut de  tinerele Frăcea Diana Maria, 17 ani, prin Rotary Club 
Alba Iulia Civitas Solis, District 2241 și  Agudelo Villegas Valeria, 17 ani din Londra, prin Clubul 
Rotary Putney, District 1130. Prima parte a programului  a avut loc  Marea Britanie, la Londra. 
Cele două tinere au avut ocazia să se cunoască, au vizitat împreună cu familia gazdă, obiective 
turistice și au participat la întrunirea Clubului  Rotary Putney, iar prin schimbul de fanioane s-a 
stabilit o primă punte de comunicare între cele două cluburi.
  Partea a doua a Programului YEP  pe termen scurt s-a desfășurat în România, tinerele 
Frăcea Diana Maria și  Agudelo Villegas Valeria fiind primite cu multă căldură la întrunirea 
săptămânală a Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Cu această ocazie a avut loc și schimbul de 
fanioane între cele două  cluburi rotary din districtele  2241 și  1130. 
 Programul YEP pe termen scurt a avut un real succes, cele două tinere fiind încântate de 
noutatea adusă și de frumoasele relații ce au fost stabilite grație acestui schimb de tineri pe termen 
scurt. 

Premieră în Districtul 2241 – Programul YEP pe termen scurt

Campionatul de scrabble în limba franceză
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UPCOMING EVENTS
 „Simfonii de toamnă” 2 septembrie Suceava
 “Rotary, Inima Mea” în perioada 27 septembrie - 3 octombrie 
 Turneul de tenis “Rotary Atheneum” în perioada16-20 septembrie

Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
  Ștefan Ciochinaru - Coordonator Comisie 
     stciochinaru@gmail.com
  Cristiana Chioncel - Realizator Revista 2241
    cristiana.chioncel@allmediafactory.ro
  Mihaela Gorodcov - Realizator eNewsletter district (lunar)
    mihaela.goro@gmail.com sau
    mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
  Ducu Bertzi - Realizator Evenimente - albertducu@yahoo.com

Dragi prieteni rotarieni,

Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este bine să fie comunicat și 
împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot districtul. Așa încât, vă rugăm mult să ne tri-
miteți materialele dvs (1 pagina de text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data 
de 10 ale lunii următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului. 

Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR


