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IANUARIE
Luna Serviciului Vocațional

Dragi prieteni,
Începând din 2016, luna ianuarie este
în Rotary „Luna Serviciului Vocațional”.
Vizitele pe care le-am făcut în ultimele
săptămâni mi-au reconfirmat că serviciul
vocațional este cel care ne dezvăluie o
dimensiune esențială a organizației căreia am
decis să ne alăturăm. Un spectru de profesii atât
de diversificat, cum este prezent în Rotary, ar fi
aproape inutil, dacă nu ar fi pus în valoare prin
această oportunitate de a servi prin intermediul
talentului, calităților și competențelor dobândite și consolidate în exercitarea profesiei fiecăruia
dintre noi. Am întâlnit între colegii noștri profesori dedicați care se implică în proiecte de reducere
a abandonului școlar sau stimulării excelenței, medici dispuși să inițieze proiecte de club prin
care să asigure servicii medicale gratuite în favoarea suferinzilor lipsiți de posibilități materiale,
artiști dornici să susțină prin arta lor cauze umanitare. Este tipul de implicare prin care Rotary
se afirmă ca o forță competentă și capabilă să abordeze cu succes provocări dintre cele mai
diverse.
Vă mulțumesc pentru generozitatea și modestia cu care vă dăruiți deseori sub semnul
profesiei ori al vocației, făcând ca viața celor care ajung în atenția noastră să devina mai bună și
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mai plină de speranță.
În urmă cu câteva zile, pe 15 ianuarie, am primit din partea Președintele Rotary
International K.R. Ravindran o scrisoare în care ni se face cunoscut un eveniment important.
Conform acestui anunț, se face cunoscut că Sfinția Sa Papa Francisc va oficia o slujbă
pentru Rotarieni în Piața Sf. Petru, Roma, pe 30 aprilie. Opt mii de locuri vor fi rezervate
pentru Rotarieni, prietenii si familiile acestora. Așa cum a anunțat Papa Francisc, acest jubileu
este cunoscut drept Jubileul Extraordinar al Milostivirii și este menit să încurajeze iertarea,
reconcilierea, solidaritatea, și speranța. Suntem invitați să participăm, sprijinind prin aceasta o
inițiativă de consolidare a statutului și prestigiului Rotary.
La început de an, vă doresc vă bucurați de sănătate, realizări minunate și împlinirea
gândului bun!
Cu aleasă prietenie,

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241
România și Republica Moldova
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CUPRINS:
Rotary Club Timișoara, la începutul iernii
Ajută-mă să merg la școală!
Recital de pian ALEXANDER KRICHEL
Parteneriatul Rotary Club Bucuresti
și Rotary Club Monza Italia
Rotary Club Turda - ,,SĂNĂTATE PRIN PRIETENIE”
Rotary Club Zalău - Concert simfonic
Chartarea Clubului RotaKids
1 Decembrie 2016 – zi dedicată acțiunilor Rotary
Alba Iulia: Sub semnul unei acțiuni comune
Rotary Club Alba Iulia - Daruri pentru Adăpostul Temporar
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Rotary Club Timișoara, la începutul iernii
Clubul Rotary Timișoara a organizat balul
anual sub egida ”21 de ani, în secolul 21”, ca pe un
semn al statorniciei și al implicării. Clubul este
membru fondator al Asociației ”Timișoara, Capitală
Culturală Europeană”, astfel că și-a mai luat o
misiune, de promovare a campaniei… Și a ieșit! Mai
exact, Timișoara este unul din cele 4 orașe, din lista
de 14, ce vor continua competiția finală, până la anul
viitor.
Balul a promovat patru proiecte importante, pentru care a găsit și finanțare. Ele sunt: ”Bursele
Rotary” ( 10 copii talentați, cu resurse modeste, vor primi bursele, anual, în cuantum de 10 000 lei,
total), ”Lift pentru Onco Help” ( este nevoie de lift pentru centrul amintit, în susținerea bolnavilor de
cancer, clubul donează peste 4000 de euro acestui proiect), Bus pentru Fundația Pentru Voi (partener
al clubului, condusă de colega noastră, Laila Onu), fundația fiind dedicată persoanelor cu autism.
Un alt proiect ”Casa Rotary”, în sprijinul Fundației Timișoara 89 ( a colegului Puiu Ilieșu, dedicată
persoanelor fără adăpost).
Acum, la început de decembrie, am ”Dăruit un zâmbet”(pentru 31 de copii sărmani) și am
fost la ”Bunici fără nepoți” ( la căminul de bătrâni)…

RC Deva Castrum: Ajută-mă să merg la școală!
Sub genericul Ajută-mă să merg la școală s-a
desfășurat concertul caritabil organizat de Rotary
Club Deva Castrum la mijlocul lunii decembrie la
Sala Mare a Teatrului de Artă din Deva. Concertul
a fost organizat în parteneriat cu Colegiul Național
Decebal și Uniunea Culturală a Rutenilor din
România, două instituții care și-au dat tot concursul,
alături de rotarieni, pentru strângerea de fonduri
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destinate sprijinirii Proiectului pilot Ajută-mă
să merg la școală. Peste 450 de participanți din
comunitate au apreciat efortul organizatorilor
cu aplauze și contribuții la cauza umanitară.
Micuții și entuziaștii copii de la RotaKids Club
au confecționat obiecte decorative pe care le-au
oferit spre vânzare ân vederea constituirii unui
fond din care și ei să poată contribui la proiect.
Proiectul se înscrie în una din cele 6 direcții de
acțiune ale Rotary International privind educația
și alfabetizarea respectiv sprijinirea familiei aflată
în dificultate.

RC București Cișmigiu:
Recital de pian ALEXANDER KRICHEL

La începutul lunii decembrie, la Sala Radio, Rotary Club Cișmigiu a organizat și a invitat
bucureștenii la recitalul susținut de pianistul german de origine română Alexander Krichel. Legătura
lui Alexander Krichel cu ţara noastră este una de suflet, iar reîntoarcerea în România este strâns
legată de prezenţa bunicii care l-a învăţat să vorbească româneşte.
De altfel și el este un prieten foarte special pentru Rotary Club Cișmigiu, al cărui membru
de onoare este. Alexander se alătură inițiativei Clubului Rotary Cișmigiu de a construi Grădinile
Muzicale București - primul astfel de concept din România și Europa de Est. Recitalul Momente
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Muzicale Ruseşti a fost organizat de Clubul Rotary Cişmigiu şi a avut ca scop colectarea fondurilor
necesare susţinerii proiectului cultural Grădinile Muzicale București întrucât și noi, și el, și toți cei
care ne susțin, ne dorim să aducem Bucureștiului un omagiu cultural printr-o inițiativă ce aduce
laolalta omul, natura și muzica. Povestea începe în Pădurea Vieneză. Conceptul de grădină muzicală
prinde rădăcini la începutul anului trecut, când la Viena este inaugurat deja primul parc cu sunet.
Pornind de la imaginea parcului cu “sunet sub cerul liber” din Padurea Vieneză, conceptul
gândit pentru luminișul din parcul Herăstrău se va întinde pe o arie de 2000mp, spațiu în care vor fi
plantați 15-20 arbori în mod circular. Conceptul inovativ de dispunere circulară a arborilor, la baza
cărora vor fi amplasate boxe speciale, asigură o acustică deosebită a muzicii clasice.

Parteneriatul Rotary Club Bucuresti
și Rotary Club Monza Italia
In perioada 19-20 decembrie 2015, Rotary
Club Bucuresti in parteneriat cu Rotary Club Monza
Italia si-au unit din nou fortele pentru a oferi o mica
bucurie copiilor cu handicap fizic. Au fost realizate
150 de pachete ce contineau produse alimentare,
dulciuri si jucarii, pachete ce au fost oferite copiilor cu
ocazia sarbatorilor de iarna .
Proiectul, unul din cele mai vechi proiecte ale
clubului Rotary Bucuresti, a ajuns anul acesta la cea de a 11-a editie si a fost derulat in fiecare an cu
succes, avand ca partener constant Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic din Romania.
Membri voluntari apartinand Clubului Rotary din Bucuresti s-au implicat atat in
achizitionarea cat si in distribuirea celor 150 de pachete. Prezenta lor a fost primita cu caldura in
cadrul Galei ce a avut loc din 19 decembrie 2015.
Spectacolul emotionant oferit de copii precum si bucuria din ochii lor reprezinta motivatia
pentru initierea pregatirilor pentru urmatoarea editie din 2016.
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Rotary Club Turda - ,,SĂNĂTATE PRIN PRIETENIE”
Clubul Rotary Turda şi-a propus cu ceva timp
în urmă să abordeze un proiect care s-a bucurat de
rezultate spectaculoase în zona Văii Arieşului.
De ce acolo? Deoarece Unitatea Medicală
Mobilă la care vom face referire în continuare și
aflată în patronajul prietenilor noştri de la clubul
Rotary Abrud-Câmpeni ,,Floare de colţ”. Prin
bunăvoinţa acestora, această unitate medicală a fost
împrumutată clubului turdean, pentru a continua
acest minunat proiect, în comunităţi izolate din aria
municipiului Turda, cu adresabilitate unui grup ţintă format din populație cu vârsta medie de peste
50 de ani, cu acces limitat la servicii medicale minimale.
		
Proiectul a debutat în data de 07.11.2015 în localităţile Ploscoş şi Valea Florilor,
ulterior la Aiton şi Rediu. Cu ocazia efectuării consultaţiilor, au fost depistate o serie de afecţiuni
despre care mulţi pacienţi nu aveau cunoştinţă. Am rămas impresionaţi de bunul simţ al omului
simplu de la ţară şi de sinceritatea acestuia, căruia nu-i venea să creadă că există cineva care îi oferă
aceste servicii fără a-i cere ceva în schimb.
		
Acţiunea, în ansamblul ei, s-a bucurat de
sprijinul medicilor şi asistenţilor medicali voluntari
din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă ,,Constantin
Papilian” şi a Institutului Inimii din Cluj-Napoca.
Fără aceşti specialişti inimoşi, acest proiect nu ar
fi avut vreo şansă. El va continua până la sfârşitul
lunii aprilie 2016, dată la care Unitatea va fi predată
proprietarului.
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Rotary Club Zalău - Concert simfonic
În continuarea traditiei anuale de Crăciun,
Clubul Rotary Zalău, a organizat în 08.12.2015 ăn
colaborare cu Primăria Zalău și Casa de Cultură a
Sindicatelor Zalău un concert simfonic susținut de
orchestra filarmonică “Transilvania” Cluj Napoca
care a fost oferit gratuit locuitorilor municipiului
Zalău. Concertul s-a bucurat de mare success, sala a
fost plină cu cca 600 participanți.
Cu această ocazie, ca in fiecare an, Clubul a organizat o operațiune de strângere de fonduri
care se vor utiliza pentru acordarea de burse elevilor și studenților) eminenți pentru acoperirea
cheltuielilor.

Chartarea Clubului RotaKids
Chartarea Clubului RotaKids din Timișoara a
avut loc Marți, 15 Decembrie 2015 la Muzeul
Banatului, într-o atmosferă strălucitoare și
plină de căldură în cadrul evenimentului
Winter Times, ajuns la a treia ediţie.
Președintii celor 5 Cluburi Rotary din
Timișoara ne-au onorat cu prezența și au
transmis Clubului nou format, un îndemn
călduros și ne-au asigurat de susținere și
implicare, validând încă o dată, acest proiect
comun al Cluburilor din Timișoara.
Împreună și din toată inima, Membrii RotaKids au rostit Angajamentul:
“Ca RotaKid Promit: Să Fiu Corect Cu Toată Lumea, Să Servesc Comunitatea Mea Și Să Arăt Respect
Celorlați!”
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1 Decembrie 2016 – zi dedicată acțiunilor Rotary
Și in acest an, așa cum a devenit deja
tradiție, membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis s-au mobilizat „cu mic cu mare” și au
instalat în parcul municipiului domul geodezic,
dom ce este recunoscut și chiar căutat de cei ce
ne cunosc. Suntem apreciați pentru acțiunile
pe care le organizăm și pentru modul în care
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis se implică
tot timpul în viața comunității.
Mereu alături de noi, tinerii de la Rotaract și Interact ne-au sprijinit și am avut și în acest an
o colaborare fructuoasă.
Am avut bucuria să fim vizitați și de colegi rotarieni de la alte cluburi din țară și de peste
hotare, astfel încât bucuria sărbătoririi Zilei Naționale s-a împletit cu bucuria petrecerii de momente
deosebite în marea familie Rotary.

Alba Iulia: Sub semnul unei acțiuni comune
Rotary este solidaritate, sprijin și colaborare. Suntem convinși că așa au gândit și membrii
Cercului de Ingineria Mediului de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia atunci când
ne-au propus să colaborăm pentru a reuși să oferim o rază de bucurie locuitorilor satului Izvoarele
din județul Alba. Trebuie menționat că în acest sat sunt doar trei copii cu vârsta sub 14 ani, populația
fiind îmbătrânită.
Darurile au constat în pachete cu alimente și fructe, iar cei „colindați” au fost plăcut surprinși
de acțiunea tinerilor studenți sprijiniti și de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.
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Rotary Club Alba Iulia
Daruri pentru Adăpostul Temporar
A devenit deja tradiție ca înaintea sosirii
lui Moș Crăciun, la Adăpostul Temporar Casa
din Munte de la Strungari, să vină să-i viziteze
pe copii și să le aducă daruri membrii clubului
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.
Darurile au fost pregătite din timp de
membrii clubului iar cănile inscripționate cu
sigla Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis au
adus din nou bucurie celor ce le-au primit.

Upcoming Events
Conferința districuală Sinaia 26-28 mai 2016
PETS va avea loc in perioada 11-13 martie 2016
încep înscrierile TABĂRĂ ÎN BELGIA: 02 - FLENDERS - annual
holiday tour 2016. ce va avea loc în perioada: 15.08 – 27.08, 2016,
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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
					mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
Ducu Bertzi - realizator evenimente
					albertducu@yahoo.com
Mihai Totpal - pagina de Facebook a Districtului
					mihai@mervani.ro
Vlad Virban – fotografie
		 			vlad@virban.ro
Catalina Balaceanu - relatii publice
					catalina.balaceanu@gmail.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 trimiteți 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

www.rotary2241.org

