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Scrisoarea Guvernatorului
Septembrie
Luna septembrie este marcată de
începutul școlii. Este luna în care, pentru
mulți tineri, începe „un nou an”. Rotary
Internațional denumește această lună
„New Generation Month”.
Cu toții ne dorim să trăim într-o
sociatate echilibrată, iar responsabilitatea
creării acestui echilibru este a noastră, a
tuturor.
De aceea, este esențial să ne îndreptăm atenția asupra generațiilor
care ne urmează. Tinerii de ieri sunt adulții de astăzi, la fel cum mulți
dintre rotaractienii de ieri astăzi ne sunt colegi în Rotary.
Construirea unui viitor mai bun pentru tineri înseamnă să
investim în ei, să creăm oportunități și să-i ajutăm să le valorifice și,
implicit, să le oferim contextul în care ei să beneficieze de un start mai
bun în viață decât generațiile anterioare.
Să nu uităm, însă, că puterea exemplului este pe cât de
imporantă, pe atât de puternică. Un rotarian poate fi un mentor
excelent pentru un tânăr sau chiar un grup de tineri. De aceea,
încurajez toate cluburile din districtul nostru să sprijine Interact
și Rotaract, iar acolo unde aceste cluburi nu există, să creeze noi
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organizații de tineret. Tinerii vor putea astfel să-și șlefuiască calitățile
de leadership, să se implice activ în viața comunității, să înțeleagă mai
bine lumea în care trăiesc și să lege noi prietenii constructive.
În perioada 31 august - 3 septembrie, la Iași, a avut loc
Conferința cluburilor Interact din districtul nostru. Vreau să
mulțumesc pe această cale tuturor cluburilor Rotary care au facilitat
participarea interactienilor la acest eveniment. Felicit rotarienii si
rotaractienii implicați în buna desfășurare a conferinței, care a fost una
de excepție.
Tot în luna septembrie (14-15 septembrie 2017), la Centrul
Cultural Nicăpetre din Brăila va avea loc Forumul Vocațional Rotary,
unde dorim să creăm un spațiu de întâlnire și dialog autentic între
rotarieni și rotaractieni. Vă îndemn să profitați de această oportunitate
pentru a realiza noi conexiuni și a le întări pe cele deja existente.
În final, parafrazându-l pe Ian Riseley, președintele Rotary
International (2017-2018), doresc să punctez faptul că Interactul și
Rotaractul sunt mai mult decât viitorul Rotary - ei sunt prezentul și
viitorul comunităților noastre.
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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RC Brașov Kronstadt „Trecem hotare, prin digitalizare!”

Muzeul Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului are o nouă
atracție, o replică a tiparniței diaconului Coresi.
Cărturar, tipograf și editor, diaconul Coresi a tipărit în urmă cu mai bine
de 450 de ani, prima carte în limba română:”Tetraevanghelul”(1561). După
această carte bisericească, care cuprindea cele patru evanghelii, preoții și-au
ținut slujbele în biserici, iar românii au auzit pentru prima dată cum sună
cuvântul Domnului în limba străbunilor. Până atunci slujbele se oficiau doar
în slavonă.
Pentru a proteja tiparnița veche Coresi, aflată în muzeu, membrii Clubului
Rotary Brașov Kronstadt au achiziționat, din banii colectați la balul de caritate
organizat la începutul lunii iunie, o replică a tiparniției Coresi, făcută de un
meșter popular. Ea a devenit încă din prima zi de la instalare, punctul de atracție
al muzeului. Vizitatorii pot deprinde astfel tehnica tipăritului, așa cum era ea
acum câteva sute de ani.
www.rotary2241.ro
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În muzeul Primei Școli sunt cărți unice sau foarte rare, iar digitalizarea
acestora a devenit o prioritate pentru rotaryenii brașoveni. Proiectul
„Trecem hotare, prin digitalizare!”,lansat cu ocazia balului, a stârnit interesul
brașovenilor. Din donațiile lor, Clubul Rotary Brașov Kronstadt poate deja
digitaliza peste 5000 de pagini de carte. Prima carte digitalizată chiar înainte
de bal este„Geografia sau Scrierea Pământului” ,în două volume, 1814-1815,
scrisă de Nicola Nicolau, fost dascăl al Primei Școli Românești.
Pentru digitalizarea celor mai importante cărți din arhiva Primei Școli,
Rotary Kronstadt a lansat o platformă digitală http://arhiva-psr.ro/ , unde
puteți face mai multe lucruri.De exemplu, puteți pur și simplu dona o sumă
fixă pentru digitalizarea cărților de patrimoniu. Puteți să salvați un anumit
număr de pagini. Pentru asta trebuie să știți că salvarea unei singure pagini de
patrimoniu, prin digitalizare, costă, UN LEU. Există și posibilitatea de a deveni
„ctitor”sau „salvator” al acestui tezaur. Asta înseamnă că îți asumi salvarea
integrală a unei cărți. În acest caz, vei primi titlul de „salvator al patrimoniului
cultural” și o copie a cărții, iar pe coperta acesteia îți va apărea numele sau
logo-ul. Mai mult, ctitorul poate participa chiar la procesul de digitalizare a
cărții.

Muzeul Prima
Școală Românească
din Șcheii
Brașovului are o
nouă atracție, o
replică a tiparniței
diaconului Coresi.

Balul anual nu a fost singurul eveniment
al clubului din luna iunie. Tot în această lună
a avut loc și rotirea de colan. Doina Teglaș a
preluat mandatul de președinte al Clubului
Rotary Brașov Kronstadt de la past-president,
Ruxandra Coc. Membrii clubului i-au mulțumit
fostului președinte pentru dăruirea, implicarea și
coordonarea remarcabilă și i-au urat mult succes
președintelui în exercițiu.
www.rotary2241.ro
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Predarea ștafetei YEP
În fiecare an, sfârșitul lunii iulie este marcat de predarea ștafetei
schimbului de experiență în programul YEP. Anul acesta, noi cei din
comitetul Youth Exchange Program, i-am întâmpinat pe studenții români
abia ajunși acasă, lângă Alba-Iulia, la Domeniile Mar’tinuzi. Totodată, le-am
urat drum bun celor care se îmbarcă în acest moment către o nouă viață, pe
alte meleaguri, în calitate de ambasadori Rotary ai Districtului 2241.
Întalnirea a fost marcată de emoții puternice, de lacrimi de multe
feluri (bucurie, tristețe, mândrie, recunoaștere, dor). Tinerii și-au împărțit
sfaturi, experiențe din cele mai interesante, ne-au bucurat cu prezentări de
poze din locurile în care au umblat și ne-am imaginat și noi că pașim în lumi
necunoscute, dornici să aflăm cum și-au trăit fiecare zi și experiență într-o
țară nouă, o cultură diferită, cu niștre străini care au devenit familie.
Părinții, mai emoționați decât copiii lor, se bucurau pentru aceștia
pentru șansa nemaipomenită, pusă la dispoziție chiar de ei. În acest an,
printre părinții emoționați ai căror fiice participă în acest program și care
pleacă în Statele Unite ale Americii și Japonia, se numără și fostul guvernator,
Mircea Solovăstru și guvernatorul ales, Cristian Jurji.
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Un model pentru fiecare părinte, un model pentru colegii rotarieni ai
căror copii se încadrează în limita de vârstă 16-18 ani, pentru a participa în
program.
Țările din care au venit și se duc anul acesta studenții de schimb sunt:
Statele Unite ale Americii, Japonia, Taiwan, Mexic.
La această întâlnire ne-am bucurat de prezența a patru guvernatori
și dorim să le mulțumim pentru spijinul nemaipomenit colegiilor noștri,
guvernator 2005-2006 Ovidiu Coș, guvernator 2016-2017 Mircea Solovăstru,
actualului guvernator Emil Sopoian și guvernatorului ales 2018-2019 Cristian
Jurji.

La întâlnire au
participat patru
guvernatori Rotary
District 2241

În încheiere, vă rugăm să informați de acest
program familiile, apropiații, rudele. Împreună să
dăm această șansă unică cât mai multor copiii. Să
oferim cât mai multe oportunități de a trăi o viață
într-un an.
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RC 1113 Oradea susține ROGVAIV

- un program de vacanță pentru copii preșcolari defavorizațiVacanţa de vară este o perioadă lungă de libertate și destindere pentru
toţi copiii, indiferent de mediul din care provin. O mare parte dintre aceștia
însă nu au unde să-şi petreacă vacanţa mare altundeva decât acasă din diferite
motive: lipsa unui suport financiar, lipsa concediului de odihnă a unor părinți
care implicit se confruntă cu dificultăți în a asigura supravegherea copiilor.
În perioada 21 august - 8 septembrie 2017, 200 de copii din 11 unităţi
de învăţământ preşcolar din judeţul Bihor (GPN NR. 2 Sărand; GPN NR. 2
Ioaniș; GPN NR. 2 Meziad; GPN NR. 3 Ogești și GPN NR. 4 Rogoz; GPN
NR. 3 Corbești; GPN NR. 1 Ineu; GPN NR. 1 Tărian; GPN NR.2 Țigănești;
GPN NR.1 Ciumeghiu; GPN NR. 2 Dobrești; GPN NR. 1 Roșia) vor
beneficia cu titlu gratuit de rechizitele necesare activităților practice în cadrul
proiectului „VACANȚA MEA E UN CURCUBEU”.
Din dorința de a le face vara frumoasă și celor mai puțin favorizați s-a
născut ideea proiectului „VACANȚA MEA E UN CURCUBEU”, proiect care
se va desfășura pe durata a 10 zile consecutive în fiecare unitate participantă
la proiect.
Proiectul educativ este organizat de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în colaborare
cu Rotary Club 1113, Oradea. Toate cadrele
didactice implicate în acest proiect desfășoară
activități de voluntariat.
Grădinița de vară se doreşte a fi, în primul
rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă
atractivă pentru petrecerea unei perioade de 10
zile din vacanţa de vară. Acesta este impactul pe
termen scurt şi imediat.
www.rotary2241.ro

Rechizitele necesare
activităților practice
în cadrul proiectului
„VACANȚA MEA E
UN CURCUBEU”
vor fi primite gratuit
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Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen lung: copiii învaţă
jocuri instructiv-recreative la grădiniță, jocuri pe care, mai apoi, le pot
organiza singuri. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza singuri
pentru un joc pe care îl cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie
jocuri aflate din altă parte, fie create de ei.

Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi asupra altor
tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice,
de lucru în echipă etc. De asemenea, își însușesc reguli de comportament în
grup, colaborează și creează împreună, trăiesc clipe de satisfacție și succes ale
propriilor realizări.
www.rotary2241.ro
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Rotary Club Oradea 1113 este cel mai tânăr club Rotary din Oradea,
înregistrat în cadrul Rotary International din anul 2015. Membrii clubului
sunt profesioniști din domeniul public și privat, care și-au propus ca prin
disponibilitatea lor ca echipă și reprezentare profesională eterogenă, să
își aducă în mod organizat aportul la dezvoltarea comunitară orădeană și
bihoreană prin metode specifice de antreprenoriat social.

RC Târgu Jiu Acțiuni umanitare
In luna august 2017, Clubul Rotary Targu Jiu a sprijinit financiar cu
suma de 2500 lei o fetiță de numai 8 ani, care avea nevoie de intervenții
chirurgicale periodice, în scopul reconstrucției fizice, urmare a faptului că în
luna decembrie a anului 2016 a fost victima unui incendiu.
Ea provine dintr-o familie cu posibilități financiare reduse, dar este
susținută intens de părinți, atât din punct de emoțional cât și afectiv.
Fetița are rezultate foarte bune la învățătură, chiar dacă condițiile
locative sunt destul de modeste.
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RC Timișoara
ROLF MARUHN,
SAU POVESTEA UNUI ROTARIAN EXCEPTIONAL.
Majoritatea timisorenilor si a cetatenilor zonei de vest a Romaniei l-au
cunoscut pe Excelenta sa Dl. Rolf Maruhn ca si Consul General al Germaniei
in Timisoara. Un grup mult mai restrans de buni prieteni au avut sansa de a-l
cunoaste pe Rolf si din pozitia de coleg si prieten in Rotary Club Timisoara
si s-au implicat alaturi de el in proiecte care au influentat comunitatea
Timisoreana.
Proiectul Bega Bulevard si ”Cursa ratustelor” pe Bega au fost initiativa
lui Rolf si a comunitatii germane din Clubul Rotary Timisoara, prin care s-a
dorit readucerea canalului Bega dintr-o zona prafuita, in zona atractiva a
comunitatii locale.

Rolf Maruhn
a primit titlul
de CETĂȚEAN
DE ONOARE al
Timișoarei
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De asemenea Rolf s-a implicat in miscarea ciclista din Timisoara si in
aproape toate proiectele Clubului Rotary.
http://www.ziuadevest.ro/schimbare-la-varf-diplomatia-germana-latimisoara/
Acum, la fel ca in schimbarile de mandat din Rotary, si in diplomatie
a venit un moment al schimbarii, Rolf urmand sa se reintoarca la Berlin,
lasand Consulatul German din Timisoara sub administrarea noului consul,
Excelenta sa Dl. Ralf Krautkramer (cu siguranta un viitor coleg de Rotary cu
o la fel de implicata prezenta).
Pentru tot ce a facut pentru Timisoara si pentru comunitatea locala,
Rolf a primit titlul de CETATEAN DE ONOARE al Timisoarei. Si de membru
de onoare al Clubului Rotary Timisoara.
Iti multumim, Rolf!
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RC Timișoara
”JURIZAREA” A TREI PROIECTE DE BUSINESS
IN SPRIJINUL STUDENTILOR DE LA FEAA
Trei rotarieni ai Rotary Club Timisoara (doi membri activi si un
rotarian de onoare) au fost invitati sa asigure ”jurizarea” si feedbackul
planurilor de afaceri elaborate de noua tineri ai FEAA/UVT intr-un inedit
proiect al concernului international Ernst&Young impreuna cu Universitatea
de Vest din Timisoara.
Evaluarea si feedback-ul au fost realizate de trei antreprenori timisoreni:
Ovidiu Sandor (cunoscut ca dezvoltator al proiectelor City Business Centre
si Isho, fost membru al Rotary Club Timisoara), Florentin Banu (cunoscut
pentru dezvoltarea proiectelor Joe, Artima, Banu Sport, Banu Construct, 		

Antreprenorii au
apreciat cu totii
implicarea si efortul
depus de studentii
din cele trei echipe
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Interpart Automotive si membru activ al Rotary Club Timisoara), Adrian
Badescu (fondator al Clinicile Medici’s Timisoara si presedinte al Rotary Club
Timisoara), impreuna cu reprezentantul zonal al concernului international de
audit, Ernst&Young - Horatiu Pirvulescu.
Antreprenorii au apreciat cu totii implicarea si efortul depus de
studentii din cele trei echipe, acordandu-le un feedback realist si constructiv
si asigurandu-i cu privire la sprijinul pe care il vor primi.
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RC Timișoara RC Abrud, RC Timisoara
și RC Campia Turzii: Unde sunt trei, puterea crește!
Dotarea cu aparatura medicala moderna a spitalului orasenesc din Abrud
Efortul cumulat al Rotary Club Abrud, Rotary Club Timisoara si Rotary
Club Campia Turzii si a sponsorilor implicati in proiect (Agasi, Arcom, A&D
Pharma), au dus la concretizarea unui proiect adresat sanatatii comunitatii
locale, prin dotarea cu aparatura medicala moderna a Spitalului Orasenesc
din Abrud. Spitalul functioneaza intr-o cladire de patrimoniu din perioada
interbelica, iar in acest moment face eforturi pentru atragerea de medici si de
dotare cu aparatura.
Sufletul proiectului a fost colegul rotarian Ionica Mocan din Rotary
Club Abrud.
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RC Focșani Varana Tabăra RYLA
Prima tabara RYLA “Rotary Youth Leadership Award” din anul rotarian
2017-2018 din District 2241 Romania si Republica Moldova a fost organizata
de Rotary Club Focsani in perioada 8-12 august 2017 a avut loc in Rezervatia
naturala Putna – Galaciuc, avand tema “Inteligența emoționala un aspect
esential al succesului în leadership!”.
Acesta a insemnat inceputul unei traditii de organizare de evenimente
RYLA a clubului Rotary Focsani Varana

Programul a fost
facilitat de trainer
Gabriela Puskas

Programul din acest an s-a derulat in 4 etape.
1. a avut loc inventarierea abilitatilor tinerilor selectati pentru a participa
in tabara, cu ajutorul instrumentului de evaluare a personalitatii MTQ48
– Mental Toughness Questionnaire, ca punct de plecare in construirea
unui plan de dezvoltare personala.
2. participantii au primit un raport al evalurii si indrumari pentru
cresterea capacitatii de concentrare, motivatie si expresivitate emotionala.
www.rotary2241.ro
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3. a cuprins module de training, scurte si intensive, pentru dezvoltarea
inteligentei emotionale si a competentei de leadership: Imaginea de sine,
Autoconstientizarea emotionala, Angajamentul si Motivatia, Expresivitatea
emotionala si Relationationarea interpersonala.
4. au urmat “Discutiile si reflectiile de final” folosirea unui “Jurnal
personal”, “Tehnica de relaxare si meditatie Heartfulness” tehnici esentiale
pentru dezvoltarea autocunoasterii cresterea capacitatii de atentie,
concentrare si eliminarea stresului.
Programul a fost facilitat de trainer Gabriela Puskas – District Vocational
Service Chair 2017-2018 si a avut loc cu spijinul organizatorilor: Rodica
Dinuta – Asistent Guvernator 2017-2018 si Marius Ulmeteanu – Interact
Service Chair RC Focsani Varana, care a sustinut in cadrul programului un
modul de leadership.
La ceremonia de inchidere a taberei a participat din partea Districtului 2241
Romania si Republica Moldova, Dragos Predoiu – RYLA Committee Chair
2017-2018.
Din feedback-urile participantilor:
•
“Aceasta experienta a avut un impact pozitiv asupra mea, am invatat
lucruri noi despre mine si emotiile pe care le traiesc.”
•
“O experienta unica unde am simtit ca timpul meu a fost “cheltuit” intrun mod benefic si eficient pentru dezvoltarea mea”.
•
“A fost o experienta noua, diferita de tot ce am facut pana acum, mi-a
placut mult faptul ca am discutat lucruri importante pentru noi, am lucrat in
echipe, si ne-am ascultat unii p
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RC Sighetu Marmatiei
Tabăra Internațională de Cultură și Tradiție din Maramureș.
Din nou Maramureșul istoric a găzduit Tabăra Internațională de
Cultură și Tradiție din Maramureș. Clubul Rotary Sighet Voievodal a avut
bucuria de a avea alături 14 tineri din 13 țări și anume Brazilia, Cehia, Belgia,
Spania, Italia, Egipt, Portugalia, Franța, SUA,Noua Zeelandă, Israel Taiwan și
Elveția
S-a îmbinat plăcutul cu utilul și am reușit să trezim interesul pentru
tradiție și artă din Maramureș în inimile acestor tineri. Au realizat icoane pe
sticlă, măști tradiționale, și alte obiecte confecționate din lemn, pe care le-au
dus cu ei.
Tot în august am reușit să realizăm un parteneriat cu Clubul Rotary
Scala din Ujgorod , care sperăm să fie puntea spre multe acțiuni rotariene
comune.
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Iar tinerii din interact Rahiv au efectuat o primă vizită în Maramureșul
istoric, unde au avut ocazia să se întâlnească cu tinerii din Clubul Interact
Sighet. A fost o întâlnire valoroasă care a deschis ușa spre noi acțiuni în
parteneriat. Reprezentanți ai clubului nostru au participat și la o acțiune din
cadrul Festivalului/Târg al brânzei de la Rahiv, ocazie cu care Clubul de la
Rahiv a postat plăcuța reprezentativă clubului la Centrul Europei in prezența
Guvernatorului pentru Districtul 2232 Ucraina și Belarus.
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Tabara RYLA, Nis, Serbia, Editia a 7-a

În perioada 11 - 13 August a.c. a avut loc la Nis, Serbia, tabara Ryla sub
egida twinning-ului CFC Cultura - Prietenie – Colaborare, Romania-BulgariaGrecia-Serbia, aflata la cea de a 7-a editie.
Organizarea taberei a apartinul Cluburilor Rotary si Rotaract Constantin
cel Mare, Nis si Craiova.
Scopul acestui Twining este promovarea principiilor de cultura - prietenie
– cooperare intre orase si persoane.
Cultura este nu numai primul cuvant in Logo-ul CFC, este in acelasi timp
nucleul conexiunilor, comunicarii in Balcani. Inainte de a fi Europeni, avem
radacini, traditii cultural si istorice comune. Suntem conectati ca popoare si
natiuni intr-un mod spiritual.
www.rotary2241.ro
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Declaratia semnata, in 2010, statuteaza ca “Noi, rotarienii membri ai CFC
twining, inspirati de spiritul Rotary, suntem puternic si total implicati in rolul
pe care-l avem de jucat, de a lucra sa unim toate fortele noastre in promovarea
prieteniei, cooperarii si schimbului cultural intre Cluburile noastre si vom
promova aceste principii la compatriotii nostri”.
Prezenta delegatiei Romane la Tabara Ryla de la Nis a fot sustinuta
organizatoric si financiar de catre D2241, Romania si Moldova, de Guvernatorul
Emil Sopoian.
Au fost prezenti Corneliu Dinca, Director RI, Emil Sopoian, Guvernator
al D2241, Romania si Moldova, Branislav Randjelovic, Guvernator al D2483,
Serbia si Muntenegru, DGE al D2484, Grecia de Nord, DGE al D2483, Serbia si
Muntenegru, AG din Romania, Grecia de Nord, Serbia, Presedinti de Cluburi
din Bulgaria, Serbia si Grecia.
Au participat 25 tineri din cele 4 tari. Cei 6 participanți romani au fost
foarte mulțumiți de program, speakeri si continutul trainingurilor dar si de
networking, parteneri si discutii. Trainerii au fost din România, Grecia, Serbia.
Tinerii Romani au reprezentat Cluburile Rotaract Craiova si Rotaract Probitas
Craiova
www.rotary2241.ro
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Au participat si Rotarieni cu experienta, care au transferat din cunostinte
catre noua generatie si au incercat ca creeze punti intre generatii, culturi, tari si
comunitati.
Un proiect referiror la comunitatile de romani si sarbi de o parte si alta
a granitei, cunoastrea mai buna a realitatii, traditiilor, limbii si istoriei, initiat
de Guvernatorul D2241 a fost discutat si insusit. Cluburile din Bor, Zajecar
si Craiova s-au angajat sa detalieze si sa prezinte, cu ocazia Institutului de
Leadership de la Cluj, o Agenda care sa fie transmisa tuturor celor interesati.
S-au schimbat fanioane ale Districtelor si Cluburilor, s-a inmanat fanionul
twinningului CFC, s-a discutat organizarea sub egida CFC a unei expozitii
itinerante de arta fotografica cu sustinerea Cluburilor din Romania-GreciaSerbia-Bulgaria, organizarea Taberei Ryla din 2018, in Bulgaria, la Blagoevgrad
la care vom fi prezenti cu trainer si cursanti.
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RC București O excursie a prieteniei
’ Excursia membrilor clubului Rotary Bucuresti la Obarsia Lotrului
a fost inca un prilej de a sarbatori prietenia si voia buna! Natura,
traseele, aerul curat,focul de tabara si zambetele , s-au impletit
armonios cu bucuria de a fi impreuna.
Un loc de vis, rasplatit pe masura cu dorinta de reintalnire.’’
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Inaugurarea simbolului Rotary Internațional
la Chișinău, Republica Moldova.
Clubul Rotary Chișinău, din Republica Moldova a marcat noul an
rotarian printr-un frumos și inedit proiect, dezvelirea simbolului Rotary
Internațional. Este primul simbol Rotary din Republica Moldova, ceea ce
confera o vizibilitate si mai mari familiei Rotary.
Acesta a fost un eveniment foarte important pentru toti rotarienii
din Republica Moldova. Acest proiect minunat a fost inițiat și coordonat de
Past- President 2015—2016, Alexandru Robu, adus la bun sfîrșit cu multă
sîrguință și dăruire.
Simbolul se află la Porțile Orașului, la intrarea principală a Chișinăului
din direcția Aeroportului Internațional al RM. Astfel, toți rotarienii de
pretutindeni pot să se bucure de acest minunat simbol.
Dragi prieteni rotarieni, Vă așteptăm cu drag să-l admirați la Chișinău!
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RC DEJ „Școală de vară” INTERACTivă la Dej
Clubul Interact Dej, în colaborare cu Colegiul Național „Andrei
Mureșanu” și cu sprijinul Rotary Club Dej, a organizat în perioada 17 iulie - 6
septembrie a.c., o „Școală de vară” destinată copiilor din clasele primare și de
gimnaziu (7-14 ani).
Activitățile propuse și susținute de membrii Clubului Interact, împreună
cu invitaţii lor, au avut ca scop petrecerea vacanței de vară a celor mici întrun mediu plăcut, joaca, sportul și dobândirea unor cunoștințe noi, fiind
principalele atracții ale programului. Nu în ultimul rând, proiectul a venit
în ajutorul părinților, prin ocuparea timpului liber al copiilor, cu activități
specifice vârstei acestora. Astfel, după momentul de deschidere al „Școlii de
vară”, la care au participat și reprezentanții Rotary Club Dej, copiii au desenat
și pictat îndrumați fiind de plasticiana Doina Cubleșan. La următoarea
întâlnire, atenția celor mici a fost captată prin exerciții de mișcare corporală și
„jocuri de rol” în cadrul atelierului de teatru coordonat de Andra Cristurean,
elevă în clasa a XII-a C, la Colegiul „Andrei Mureșanu”.

Atelierele organizate
de voluntarii
Clubului Interact Dej
au fost gratuite
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După un set de exerciții care vizau dezvoltarea capacităților
comunicaționale, învingerea emoțiilor și a blocajelor psihice, dar și
socializarea în cadrul segmentului lor de vârstă, copiii „au pus în scenă”
povestea Albei ca Zăpada, interpretând cu entuziasm cunoscutele personaje
din basm și improvizând cu mult umor, acolo unde a fost cazul. La o altă
întâlnire, cei mici i-au avut ca „oaspeți” pe Cercetașii Dejeni și, după ce au
aflat câte ceva despre cercetășie, s-au amuzat învățând cântece de drumeție.
Atelierele organizate de voluntarii Clubului Interact Dej au fost gratuite
pentru participanți și s-au desfășurat de trei ori pe săptămână, la Colegiul
„Andrei Mureșanu”, programul destinat copiilor cuprinzând: ateliere de
pictură, teatru, muzică, make-up, vânătoare de comori, vizionare de filme,
gastronomie/nutriție, jocuri sportive etc.
Interact Dej s-a constituit în anul 2016 și este aripa de voluntariat a
Clubului Rotary Dej, destinată tinerilor cu vârste între 12 și 18 ani care doresc
să se implice în dezvoltarea comunității din care fac parte. Președinta clubului
în este Daniela Samuil.
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RC Timișoara Ripensis
- a organizat cea de a VI-a editie a Raliului Rotary Ripensis!Este initiativa past-prezident Cornel Jurca, la care am aderat in fiecare
an cu mult interes, pentru ca vrem sa fie un raliu al eleganței si corectitudinii
in trafic, pe langa corecta respectare a regulilor de circulatie. Ca in fiecare an,
raliul ne asteapta cu probe de îndemânare, de viteza, de atenție, de respectare
a regulilor de circulație, dar și cu “probe capcana”!
Au luat startul 17 echipaje, care au avut de trecut 3 probe speciale
tehnico-aplicative: o probă de îndemânare în poligon, o probă de timp
cronometrat, pe un traseu de 130 km in total cu controale orare pe tot
parcursul, in care a intrat si un traseu “capcana” si apoi o probă grila
psihologica tip chestionar. Castigator a fost declarat Cristi Moroaica de la RC
Cospolitain TM.
Punctul final a fost la Casa Bata, unde am asistat si la predarea colanului
de președinte!

Un raliu al eleganței
si corectitudinii
in trafic, pe langa
corecta respectare a
regulilor de circulatie
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Il felicitam pe Ovidiu Cojerean care incheie un mandat de excelență,
cu proiecte superbe, la care am muncit cu toții: “Suflet de Copil” “Aparatele
ELISA pentru Centrul de Transfuzii Timișoara” “Enciclopedia Banatului”
“Bursa școlară” “Rampe pentru persoanele cu dizabilitati” “Rotary Plantează”
“Globuri cu Vise” “Winter-Time! Ii uram mult succes lui Paul Alexandru Pop,
care preia președinția Rotary Club Timisoara Ripensis pentru un mandat
extrem de ambițios, cu proiecte mari, valoroase pentru comunitatea in care
trăim, mandat in care îi vom sta alături si il vom ajuta pentru a da cât mai
mare valoare spiritului nostru de rotarieni!
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RC Alba Iulia
Cupa Rotary la Tenis de Câmp pentru copii
La Alba Iulia, s-a desfășurat în perioada 26-28 august cea de-a VI-a
ediție a Cupei Rotary la Tenis de Câmp pentru copii, eveniment sportiv
sponsorizat de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Rotary Club Alba
Iulia . Încă de la cea de-a doua ediție, competiția este cuprinsă în calendarul
Federației Române de Tenis de Câmp, iar copiii au participat la patru
categorii de vârstă – 10 – 12 -14 și 16 ani, fete și băieți.

Au participat
aproape 70 de
copii, din județele
Alba, Cluj, Bihor,
Sălaj, Mureș, Sibiu,
Brașov și Vâlcea
Aproape 70 de copii, din județele Alba, Cluj, Bihor, Sălaj, Mureș, Sibiu,
Brașov și Vâlcea au participat și s- au întrecut, oferind spectatorilor adevărate
spectacole de tenis de câmp pe cele patru terenuri ale Bazei Sportive ProLincă
din Șanțurile Cetății. Câștigătorii au primit diplome, medalii și cupe și multe
aplauze, aprecieri și încurajări.
www.rotary2241.ro
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RC Buziaș

Donatie marca Rotary Buzias: Paturi din Germania pentru
sectii ale spitalelor din Timisoara in valoare de 20.000 euro
Rotary Buziaș a donat 20 de paturi de spital secției de Medicina Muncii de
la Spitalul Municipal din Timișoara. Alte 20 de paturi vor fi donate Clincii de
Ortopedie de la Spitalul Județean Timișoara. Paturile sunt însoțite de noptiere
și sunt o donație a unui Club Rotary din Germania.
„Ni s-a spus că este o secție din anii 1970-1980, cu paturi care arătau cum
arătau și printr-un coleg al nostru care este la Rotary Leipzig am făcut rost de
aceste paturi de la un spital din Germania, 20 la Secția de Medicina Muncii
de la Municipal și 20 la secția de Ortopedie a Spitalului Județean Timișoara.
Ne bucurăm că putem dona aceste paturi spitalelor. Sunt paturi, noptiere,
scaune și draperii, este o secție de la spitalul din Leipzig, donată, în valoare de
aproximativ 20.000 de euro”, a spus Nicușor Velican, președinte Rotary Buziaș.
Paturile sunt necesare secției de Medicina Muncii. Sunt pacienți cu
operații de hernii de disc cărora paturile cele vechi
nu le erau confortabile.
„Avem foarte mulți pacienți operați de hernii de
disc, mineri din Valea Jiului, și paturile vechi nu
erau confortabile. Chiar ne sunt de folos paturile
care oferă mult mai mult confort decât ce am avut
până acum. Cele 20 de paturi se vor instala în cinci
saloane”, a spus Raț Ruja, asistentă coordonatoare
a secției de Medicina Muncii.
Managerul Spitalului Municipal Timișoara a
www.rotary2241.ro

RC Buziaș a donat
20 de paturi de spital
secției de Medicina
Muncii de la Spitalul
Municipal din
Timișoara.
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spus că secția de Medicina Muncii va funcționa, cel mai probabil, în viitor, în
aceeași locație cu Clinica de Balneofizioterapie.

„Am mai încercat să facem achiziții. Pentru secția de Medicina muncii
avem pregătit un proiect european. Sperăm să funcționeze într-o locație alături
de Clinica de Balneofizioterapie. Sunt de mare ajutor aceste donații”,
a spus Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara.
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RC Baia Mare 2005
Prietenie fara frontiere
In perioada 4-6 august 2017, am avut placerea si onoarea sa fim invitati
in Ucraina, la Rakhiv, de catre clubul Rotary “Center of Europe” care a
celebrat trecerea unui nou an rotarian marcat de proiecte si evenimente
realizate in colaborare cu clubul Rotary Baia Mare 2005 si cluburi din alte
districte.

Clubul Rotary
“Center of Europe”
a celebrat trecerea
unui nou an
rotarian marcat
de proiecte si
evenimente
Dorim sa exprimam si pe aceasta cale multe multumiri si sincere
felicitari clubului din Rakhiv pentru o coordonare si logistica de exceptie si
pentru ca au reusit sa ne faca pe fiecare dintre noi sa ne simtim ca facand
parte din propria lor familie.
www.rotary2241.ro
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In cadrul manifestarilor din acest an s-a concluzionat si infratirea
cluburilor Rotary Baia Mare 2005, Uzhgorod Skala si Voeivodal Sighetu
Marmatiei, care formalizeaza astfel o prietenie de mai multi ani care ne-a unit
in proiecte internationale precum reabilitarea azilului de batrani din Yasinia,
mobilarea cu banci a parcului Rotary din Uzhgorod si dotarea cu un ecograf
portabil a sectiei de hematologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
“Dr. Constantin Opris” din Baia Mare.
In continuarea acestei colaborari, ne asteapta un parcurs lung si plin de
provocari dar depinde doar de noi sa gasim noi oportunitati de imbunatatire
a vietii in comunitatile din care facem parte si avem increderea ca aceasta
prietenie va fi una de lunga durata si plina de momente minunate ca si cele la
care am luat parte in acest an

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
AUGUST 2017

RC Sighet Proiectul social BAIA PUBLICĂ
Clubul Rotary Sighet, în cei mai bine de 15 ani de activitate a ales să fie
o prezență discretă în oraș. Chiar și așa proiectele de mare impact ne plasează
la loc de cinste în rândul organizațiilor de profil din oraș și îndrăznesc să
spun fără să mă înșel că în acești ani a avut proiectele cele mai importante în
domeniul social și cutural din oraș.
Unul dintre proiectele de suflet ale clubului îl reprezintă ”Baia Publică”,
proiect care a presupus investiții enorme de resurse materiale și financiare
precum și o colaborare strânsă între membri clubului.

Transformarea
unei centrale
termice într-o
clădire care are
zece dușuri

Acest proiect a presupus reamenajarea unei foste centrale termice și
transformarea ei într-o clădire care are zece dușuri unde persoanele cu un
statut socio-economic precar pot să aibă acces la servicii de igienă corporală
și au la dispoziție 3 mașini de spălat pentru a-și curăța rufele.
www.rotary2241.ro
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Toate eforturile de renovare precum și de susținere financiară a
activității se datorează în totalitate clubului Rotary!
În cei 7 ani de funcționare persoane de toate vârstele i-au trecut
pragul. O sumedenie de oameni cu istorii de viață triste sau alții cu un strop
de speranță își găsesc un loc unde să mai descarce din povara vieții prin
discuțiile purtate cu responsabilii acestui serviciu social. Cu o medie lunară
de aproximativ 100 de beneficari care fac duș și își spală hainele, acest serviciu
este cu siguranță o necesitate chiar dacă pare greu de crezut că încă sunt
oameni care nu au lucruri precum un duș sau o mașină de spălat în locuință.
Pe această cale lansăm și un îndemn acelora dintre colegi care credeți
că ne puteți ajuta să sprijinim această activitate, mă refer aici la medierea
cu diferite firme care pot să sponsorizeze consumabile precum produse de
curățat, detergenți, șampon, prosoape etc. Fiind un proiect sprijinit financiar
în Totalitate de clubul Rotary Sighet, orice fel de ajutor este binevenit!
Poate e doar o picătură de apă....în ocean...dar cu siguranță oceanul ar fi
mult mai sărac fără acest loc!

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
AUGUST 2017

Upcoming Events
31.10.-05.11.2017 va avea loc GETS-ul pentru Zonele 19 si
20B și Institutul Rotary Carpathia 2017, Cluj Napoca

La finalul lunii septembrie se va relua proiectul de succes
“Promenada Inimilor” care are scopul de a conștientiza
impactul bolilor cardiace asupra sănătății noastre. Pâna în
prezent sunt inscrise 35 de cluburi din 26 orase!
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