NEWSLETTER DISTRICT 2241
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
DECEMBRIE 2016
Dragi prieteni,
Avem deseori tendinţa de a ne îndruma copiii în viaţă, de
a le arăta și chiar recomanda anumite meserii, profesii prin
intermediul cărora să se realizeze la rândul lor. Ne asigurăm că
au acces la un sistem de învăţământ performant, fie că vorbim
de gimnaziu, liceu sau facultate, și le împărtășim din
experienţele noastre. Așa au făcut la rândul lor, părinţii și
bunicii noștri atunci când au fost puși în faţa alegerii unui viitor
profesional pentru cei foarte dragi lor. Există și cazuri în care
mulţi dintre noi am ales poate altă cale decât cea pe care și-ar fi
dorit-o familia. Cred că dincolo de profesia pe care o exercităm
acum, plusul pe care îl aducem noi în această minunată
organizaţie Rotary este ceea ce putem oferi comunităţilor în care
ne desfășurăm activitatea și bazându-ne pe spiritual vocaţional
să realizăm proiecte în domenii de actualitate pentru Rotary:
educaţie, sănătate, social. Rotary Internaţional acordă o atenţie
deosebită acestui subiect și are dedicate două luni din an temei
serviciului vocaţional. Privesc cu drag la ce a făcut Rotary
District 2241 în ultimii ani în România și Republica Moldova,
cum a reușit, graţie calităţii membrilor săi și a dorinţei lor de a fi
de folos, să schimbe destine și mentalităţi. Am putut să observ și
mai mult acest lucru prin prisma poziţiei pe care o ocup în acest
moment și vă mărturisesc că ultimele 6 luni mi-au oferit o altfel
de imagine a organizaţiei din care fac parte. Știam că oamenii
din Rotary sunt dedicaţi principiilor organizaţiei, știam că
prietenii noștri își sacrifică timp și resurse financiare pentru a
servi în Rotary, dar vizitele la cluburile din cadrul District 2241
mi-au întărit acest sentiment și cred că împreună putem face
mai mult. Putem să cooptăm în echipele de proiecte colegi care
pot contribui mai mult cu expertiza lor profesională la succesul
unor programe Rotary.
Ţin să vă reamintesc că în această lună este programat
un eveniment important pentru activitatea District 2241 și
anume întâlnirea Comitetului Districtual, ce se va desfășura la
Tîrgu Mureș, în perioada 27 – 29 ianuarie 2017. Vom analiza
activitatea noastră de până acum și vom creiona planurile
pentru perioada care urmează.

Din cuprins…
•

Bucuria de a dărui

•

Programe antreprenoriale

•

Sprijin pentru comunităţi

•

Festivalul brazilor de
Crăciun

Cu prietenie,
Mircea Ștefan Solovăstru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România și Republica Moldova

www.rotary2241.org

ÎMPREUNĂ PENTRU SMURD DE 1 DECEMBRIE – RC ALBA IULIA
De 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2016 Rotary Club Alba Iulia în Parteneriat cu Lions Club
Alba Iulia a deşfăşurat o acţiune de strângere de fonduri pentru cumpărarea de echipament
medical pentru SMURD Alba.
Campania “Împreună pentru
SMURD” se află deja la a doua
ediţie. În schimbul unor mici
donaţii
vizitatorii
cortului
amenajat în parcul din faţa
Catedralei
Reîntregirii
Neamului din Alba Iulia au
primit ceşti cu motive de sezon,
globuri, fulare tricolore, magneţi,
nuieluşe de Mos Nicolae, obiecte
hand made şi altele. Printre
oaspeţi, pe lângă colegi rotarieni
din ţară, s-a aflat şi
Guvernatorul Districtului
2241 Mircea Solovăstru,
împreună cu soţia. De
asemenea colegii noştri
Cristina Voina, Chairman
YEP si Ilie Sbuciumelea,
Coordonator
"studenţi
veniţi" pe termen lung,
insoţiţi de 6 tineri veniţi
din SUA, Mexic, Japonia,
Brazilia si Taiwan au

petrecut câteva ore de Ziua Naţională a
României în cortul RC Alba Iulia. În data
de 21 decembrie, în prezenţa unei
delegaţii Rotary Club Alba Iulia şi a
conducerii Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba, a avut loc predarea către
secţia
UPU-SMURD
Alba,
a
echipamentului
şi
aparaturii
achiziţionate
(un
electrocardiograf
performant, o imprimantă, termometre
digitale) din fondurile strânse ca urmare
a acţiunilor desfăşurate cu ocazia mai
multor evenimente Rotary.
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RC BRĂILA – SPRIJIN PENTRU R. MOLDOVA

ZUA MONDIALĂ A PÂINII – RC FOCȘANI

„Rotary Club Brăila, Interact Brăila, Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci Brăila au organizat
luni, 19 decembrie 2016, în Amfiteatrul Colegiului Naţional Gh. M. Murgoci, o întâlnire a
elevilor de gimnaziu, clasele a V-a și a VII-a cu cei din clasele a X-a C, a XI- a B, pusă sub
semnul Sărbătorilor de iarnă, intitulată “O poveste de Crăciun” spusă celor mici... Au fost
invitaţi directorii Colegiului, diriginţii claselor participante, membri ai Clubului Rotary
Brăila. S-a lansat odată
cu acest eveniment și
Proiectul
Naţional
Rotary, Donează o
carte pentru Republica
Moldova, constând în
colectarea de cărţi din
orice domeniu, editate
după
1990,
inventarierea acestora
fiind
făcută
de
bibliotecara Colegiului.
Fondul de carte strâns
va fi depozitat la
Biblioteca Judeţeană
Panait Istrati, unde se
mai află în jur de 200
de volume deja donate,
și apoi trimis în
Republica Moldova.

Din cuprins…
RC BUCUREȘTI OCTO - CĂSUȚA ROTARY DE CRĂCIUN
Iată-ne pentru al treilea an consecutiv în Piaţa Universităţii în ceea ce s-a numit “Orașul
Faptelor Bune” pentru a strânge fonduri în
folosul copiilor de la Centrul de Plasament
Pincchio 3! Am reușit să le facem “copiilor
noștri” (cum ne place să le spunem) o viaţă
ceva mai bună prin dotările pe care le-am
asigurat: laptopuri (+reţeaua aferentă),
rechizite școlare, filme documentare și
educative, obiecte de uz personal, mobilier
și multe altele. În total am realizat
performanţa de a genera peste 15 000 de
Euro! În egală măsura, asigurarea
permanenţei la căsuţă a fost încă un
exemplu de bune practici rotariene prin
implicarea nemijlocită și a celorlalte două
entităţi care funcţionează sub umbrela
OCTO împreună cu noi, Rotaract București OCTO și Community Corps București.
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RC CLUJ NAPOCA CETĂȚUIE – ARTA DE A DĂRUI UN ZÂMBET
Povestea celor 38 de copii care, şi în acest an, în pragul sărbătorilor de iarnă, au împrumutat,
preţ de o zi, Familia Rotary Club Cluj Napoca Cetăţuie pentru a reînvăţa să zâmbească aşa
cum doar în căldura unui cămin adevărat o poţi face, se adresează, de fapt, fiecăruia dintre
noi. Oricine am fi. Oricât de aproape sau oricât de departe am alege să rămânem vis-à-vis de
semeni, cu Mintea, cu Inima sau cu Gândurile noastre nespuse... Până la urmă, ce anume te
învaţă zâmbetul irezistibil al unui copil care ţi se conturează mai ales în clipa în care vede că
acel coş plin cu jucării sau cu alte bunătăţi, luate din supermarket, i se adresează lui în
exclusivitate? Dacă este zâmbetul propriului tău copil, vei zâmbi şi tu, întrucât te regăseşti în
el chiar pe tine, iar propria lui fericire va fi şi fericirea ta inevitabil. Dacă însă acel zâmbet
aparţine unui alt suflet pe care îl cunoşti mai puţin, dar pe care, totuşi, ai ştiut să ţi-l
aduci aproape, chiar şi pentru o singură zi, atunci recompensa ta va depăşi Fericirea, întrucât
tocmai ţi-a fost dat să câştigi o nouă Lume. Şi ea nu te va uita vreodată. De asta are nevoie cel
mai mult propriul nostru suflet, cu precădere acum, la anii maturităţii, când, poate, tânjim să
construim coloşi şi piramide grandioase ale măiestriei profesionale în speranţa că ele ne vor
duce mai departe gloria... amintirea... Dar, în realitate, nimic nu rivalizează cu zâmbetul unui
copil necunoscut pentru care o jucărie nouă oferită cu drag înseamnă, de fapt, speranţa unui
alt drum spre o Inimă caldă pe care va dori s-o revadă mereu. Arta de a dărui înseamnă, întâi
de toate, să ştii să trăieşti, să simţi şi să rezonezi cu cineva de aşa manieră încât, dincolo de
cadourile pe care i le dai, acel cineva să vrea să te revadă din nou, pentru că, la un moment
dat, Tu ai ştiut să fii acolo... 38 de copii care, în periplul lor printre rafturile pline cu cadouri,
reînvaţă a zâmbi de bucurie înseamnă 38.000 de speranţe puse în cei pe care îi aşteaptă să
revină iară şi iară doar pentru o îmbrăţişare, doar pentru un cadou, doar pentru o clipă de
căldură lăuntrică ce are darul de a te face să uiţi de singurătate, de tristeţe, de răceală, de
lipsuri, de indiferenţă... Asta înseamnă, fără dar şi poate, Magia unor sărbători care încep să
fie cu adevărat pline de farmec numai în clipa în care vrei şi ştii să fii un Dar preţios pentru
Lume...
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RC CIȘMIGIU – FESTIVALUL
BRAZILOR DE CRĂCIUN

Dorin Negrău, alături de Rotary Club Cișmigiu
au participat la Festivalul Brazilor de Crăciun,
eveniment de strângere de fonduri organizat
anual ce are ca scop sprijinirea proiectelor
educaţionale derulate de Salvaţi Copiii România.
Până acum, graţie Festivalului Brazilor de
Crăciun, aproape 25.685 de copii au beneficiat
de asistenţă prin (re)integrare şcolară a celor
dintre ei ce erau nevoiţi să muncească. Brazii au
fost licitaţi în cadrul Galei Festivalului Brazilor
de Crăciun care a avut loc pe 8 decembrie, la
Stejarii Country Club. Bradul conceput de către
Dorin Negrău și Rotary Club Cișmigiu, “Oameni
cu aripi”, a fost inspirat din lucrările artistului
Justinian Scărlătescu. “Îngerii din lucrările
artistului Justinian Scărlătescu m-au inspirat să
realizez un colaj de aripi şi semne divine într-o
lucrare piramidală luminată din interior, care să
vegheze tot anul asupra binefăcătorului care va
lumina calea spre educaţia unor copii, de acum
fericiţi, mergând în fiecare zi spre şcoală”.
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RC SATU MARE – O
CANĂ DE FERICIRE
Timp de două zile, membrii Rotary Club
Satu Mare, au ales să servească personal
sătmărenilor, în schimbul unei donaţii, vin
fiert, ceai, ciocolată caldă și bună

dispoziţie, la proiectul desfășurat de către
Rotaract Club Satu Mare, O cană de
fericire. Prezenţa la acest eveniment a fost
una numeroasă și suntem bucuroși că prin
munca, donaţiile noastre și banii strânși de
la participanţi, am putut contribui la cauza
aleasă de a dota secţia de ATI (Anestezie și
Terapie Intensivă) din cadrul Spitalului
Judeţean II.

RC BUCUREȘTI – SPRIJIN PENTRU COPII CU HANDICAP FIZIC
În data de 18 decembrie 2016, Rotary Club Bucuresti în parteneriat cu Rotary Club Monza Italia
și-au unit din nou forţele pentru a oferi o mică bucurie copiilor cu handicap fizic. Au fost
realizate 150 de pachete
ce conţineau produse
alimentare, dulciuri și
jucării, pachete ce au
fost oferite copiilor cu
ocazia sarbătorilor de
iarnă. Proiectul, unul din
cele mai vechi proiecte
ale
clubului
Rotary
Bucuresti, a ajuns anul
acesta la cea de a 12-a
ediţie, Franco Primaveti
(RC Monza) sprijinind
an de an acest proiect.
Membri
voluntari
aparţinând
Clubului

Rotary
Bucuresti
s-au
implicat
atât
în
achiziţionarea, cât și în
distribuirea celor 150 de
pachete.
Spectacolul
emoţionant oferit de copii
precum și bucuria din ochii
lor
reprezintă
motivaţia
pentru iniţierea pregătirilor
pentru următoarea ediţie din
2017.

RC DROBETA TURNU SEVERIN – RECUNOȘTE EXCELENȚA
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ROTARY CLUB CRAIOVA – IMPLICĂ-TE! FII VOLUNTAR!
5 decembrie este Ziua Internaţională a Voluntarilor. În prag de Moș Nicolae ne-am dorit să
sprijinim copiii defavorizaţi din zona Filiași. În anul 1985 Organizaţia Naţiunilor Unite a
declarat ziua de 5 decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor, sărbătorită de atunci în
întreaga lume. Ziua de 5 decembrie este sărbătorită în România începând cu anul 2000. Am
avut alături Asociaţia Fraţii Racoţeanu din Filiaşi, cu care am mai realizat si alte proiecte in
beneficiul comunităţii locale, dar și primarul orașului Filiași, directori de școli. Numele
Clubului Rotary, a fost evocat cu respect și colegialitate. Mulţumim Clubului Rotaract
Craiova pentru contribuţie și participare. Ne-am propus să organizăm activităţi prin care să
formăm copiilor, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi
sociale:
spirit
spirit de
TABĂRĂ DE democratic,
OLĂRIT ÎN MOLDOVA
iniţiativă,
abilitati
despre IT, încredere
în forţele proprii,
toleranţă şi respect
pentru
ceilalţi,
perseverenţă, spirit
de
răspundere,
respect
pentru
normele sociale. Anul
acesta am iniţiat
proiectul ”Implică-te!
Fii și tu voluntar!”.
Ne-am propus să
strângem
hăinuţe,
încăltăminte, dulciuri
pentru 320 copii. Leam ambalat frumos în cutii și le-am dăruit, cu mult drag, copiilor din satele Fratoștiţa,
Rudari și Răcari și din Școala Gimnazială Filiași (care i-au colindat pe toţi colegii din școlile
sătești). Ne-au primit cu mare bucurie, cu un cor de colinde traditionale zilei de Mos
Nicolae, cu fete pline de incredere si bucurie.

RC DROBETA TURNU SEVERIN – CUPA MOȘ NICOLAE LA ȘAH
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ROTARY CLUB VIȘEU DE SUS – BUCURII DE CRĂCIUN
Pentru al doilea an consecutiv, în perioada sărbătorilor de iarnă, clubul Rotary Vișeu de Sus
și-a propus să aducă un strop de bucurie persoanelor cu stare materială precară, bătrânilor
bolnavi, fără sprijin,
aflaţi în zone greu
accesibile din Vișeu de
Sus
și
împrejurimi.
Astfel,
în
cadrul
proiectului ”Bucurii de
Crăciun”,
membrii
clubului au pregătit și
distribuit
peste
100
TABĂRĂ DE
OLĂRIT ÎN
MOLDOVA
pachete cu alimente,
pentru a îmbogăţi masa
de sărbătoare a celor
cărora soarta le-a fost
potrivnică. Pe o iarnă cu
multă
zăpadă
și
temperaturi ce se apropiau de -20ºC , clubul de la Vișeu de Sus a reușit să ajungă la persoane
nedeplasabile,
cu
probleme
grave
de
sănătate, familii fără
venituri, cu un număr
mare de copii, pentru care
darurile oferite au fost,
așa cum ei înșiși au
afirmat,
o
adevărată
binecuvântare. Dacă anul
trecut, la prima acţiune
din cadrul proiectului,
beneficiarii au fost doar
din Vișeu de Sus, anul
acesta clubul s-a adresat
și unor cazuri deosebite din localităţile învecinate. În sprijinul RC Vișeu de Sus au venit și alţi
oameni de bine din oraș, care au înţeles scopul și misiunea Rotary. De asemenea, colaborarea
cu clubul Rotary Paris
Concorde s-a concretizat și în
cazul acestui proiect, prin
participarea și implicarea
colegului Vasile Tomoiagă,
membru al clubului francez.
Sărbătorile de iarnă sunt
sărbători ale bucuriei și ale
dăruirii. Iar cea mai mare
bucurie pentru rotarienii
vișeuani a fost să dăruiască,
prin acţiunea lor, un strop de
bucurie.
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RC SATU MARE - SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie, am felicitat Fundația Down Carei
pentru munca depusă în activitatea lor de zi cu zi cu persoanele cu dizabilități intelectuale și pentru
finalizarea proiectului finanțat de Clubul Rotary Satu Mare „Muzica și șevaletul pe paleta vieții
noastre”. Art terapia prin muzică, dans și
pictură a fost instrumentul de atingere a
celor 3 obiective ale proiectului:
menținerea și dezvoltarea abilităților de
viață a zece tineri cu dizabilități
intelectuale, dezvoltarea activităților de
implicare civică în domeniul social în
rândul copiilor din clasele VI-VIII a trei
TABĂRĂ
DE OLĂRIT
MOLDOVA
școli
din orașul
Carei șiÎN promovarea
incluziunii sociale și conștientizarea
comunității locale cu privire la abilitățile
tinerilor cu dizabilități intelectuale. Ne-au
încântat fotografiile activităților: ore de
muzică, pictură, expoziții de pictură și
desene, o tabără artistică și un program
cultural elaborate de tinerii cu dizabilități
intelectuale, Fundația Down Carei în parteneriat cu Asociația Provinciart Carei, Liceul Romano
Catolic ”Josephus Calasantius” Carei și Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Carei.

RC SIBIU - ȘCOALA DE BUCĂTARI ADI HĂDEAN
Cursanţii Școlii de Bucătari Adi Hădean au gătit in data de 15 decembrie, în cadrul unui eveniment
dedicat copiilor din centrul de plasament Gulliver, din Sibiu. Cei 10 cursanţi ai școlii au avut ocazia să
pregătească un meniu complet, sub îndrumarea lui chef Adi Hădean pentru o cină specială de
sărbători. Copiii s-au bucurat de
momentul de colinde pregătit de
studenţii și profesorii Facultăţii de
Știinţe Agricole,Industrie Alimentară și
Protecţia Mediului din Sibiu, dar și de
darurile Moșului, oferite de Asociaţia
Rotary Club Sibiu. Momentul a fost
unul emoţionant, mai ales că printre
cursanţii Școlii de Bucătari Adi Hădean
se află copii din Centrul de Plasament
care au fost incluși în acest proiect și
care au avut acum șansa, pentru prima
data, să gătească pentru colegii lor din
Centru. Stagiul de un an de zile, va
continua, începând cu luna martie a
anului viitor, cu perioada de practică
derulată în bucătăriile mai multor restaurante de top din Sibiu. La finalul acesteia, cursanţii vor primi
o recomandare din partea lui Adrian Hădean, care să ateste participarea lor în acest proiect. În plus,
cursanţii vor avea ocazia pe tot parcursul proiectului să gătească alături de Adi Hădean la diverse
evenimente, asemănătoare celui pregătit pentru centrul de plasament Gulliver.
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RC IAȘI – DONAȚIE PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI TINERILOR
Înfiinţat iniţial ca un centru de primire a copiilor străzii, astăzi Familia Nostra găzduiește copii
cu rezultate excelente la învăţătură din mediul rural, dar a căror familii nu au posibilităţile
financiare de a le oferi
șansa de a învăţa întro unitate de prestigiu
din Iași. Astfel că ei
sunt cazaţi și li se
oferă toate cele 3 mese
zilnice
de
către
fundaţie. Anul acesta
Rotary Iași a vizitat
Familia Nostra, ca în
fiecare an și le-a oferit
copiilor pe care i-a
întâlnit în centru, dar
și celor care erau la
școală în acel moment,
o părticică din spiritul
Crăciunului, dar și
dulciuri și un lucru de
care aveau neaparată
nevoie: o combină frigorifică Arctic în care să păstreze alimentele, cea veche fiind defectă.

RC ORADEA 1113 – ANTREPRENORIAT SOCIAL LA COLEȘTI
RC Oradea 1113 și-a propus să readucă la viaţă un sat autentic românesc din sudul judeţului
Bihor – Colești. A demarat acest proiect la finalul anului
2015, anul cartării clubului. Principala strategie a fost
reactivarea economică, socială și turistică a satului prin
acţiuni specifice de antreprenoriat social. Amplasat pe un
platou carstic din zona munţilor Codru Moma, neatins de
agricultura modernă, satul Colești este o locaţie de un
pitoresc inedit, cu oameni simpli și primitori. Două familii
tinere încearcă să reinventeze traiul la ţară, să folosească
exclusiv resurse locale naturale pentru a realiza produse
culinare inedite. A urmat un proces de branduire a
conceptului turistic și culinar și susţinerea tinerelor familii în
promovare: un nume inedit - “Muma Codrului”, etichetare și
ambalare profesională a produselor, prezenţa la târguri și
workshop-uri locale de produse alimentare, pagina de
Facebook, articole în presa locală – online, tv si presa scrisa.
A fost demarată în Colesti construcţia unui restaurant și a
unei linii de producţie profesionale pentru aceste produse.
Estimăm valoarea investiţiei la peste 150.000 de euro. Ne
așteptăm ca satul Colești să prospere urmare a acţiunilor RC
Oradea 1113 și să devină un exemplu de bună practică pentru
alte localităţi.
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RC VASLUI – SPIJIN PENTRU UN MEMBRU AL COMUNITĂȚII
Rotary Club VASLUI, în parteneriat cu Filiala Bârlad a Fundaţiei " PORTUL SPERANŢEI",
din
iniţiativa
dragei
noastre
rotaryene Diana și cu implicarea
altor rotaryeni vasluieni, printre care
Joseph, Oana si, cu modestie,
VASILE, a fost " MOȘ CRĂCIUN"
pentru Nicoleta - o fetiţă frumoasă
din Vaslui, de 8 ani, diagnosticată cu
mai multe boli, între care cea mai
grea este "insuficienţă locomotorie
severă". Cu emoţie si mare bucurie,
Nicoleta a primit un scaun cu rotile
(cărucior), un cadru de sprijin,
papuci ortopedici, o tabletă, un
calculator de birou și un ghiozdan
plin cu rechizite școlare. Fie ca Bunul
Dumnezeu să te ajute, Nicoleta, să te
faci bine! Curaj, încredere și speranţă, Nicoleta!

RC VIȘEU DE SUS – CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE
În ajun de Moș Nicolae, la Vișeu de Sus a avut loc cea de-a șaptea ediţie a Concursului Naţional
cu participare internaţională de creaţie plastică şi abilitate manuală „Splendoarea iernii prin
ochi de copil”, organizat de Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Vişeu de Sus și Centrul
Cultural Social din Vişeu de Sus, în parteneriat cu Clubul Rotary Vișeu de Sus. Scopul acestui
concurs este cunoașterea, stimularea și afirmarea potenţialului artistic al copiilor din
învăţământul
de
masă
și
învăţământul special și integrarea
copiilor cu CES. Concursul a
constituit o adevărată lecţie de
artterapie
pentru
copiii
de
pretutindeni și s-a desfășurat pe
două secţiuni: I-Pictură, desen,
colaj, II- Felicitări și ornamente de
iarnă. Au participat cu lucrări elevi
din întreaga ţară și din Republica
Moldova, expoziţia organizată la
CSEI
însumând
un
număr
aproximativ de 1500 lucrări.
Lucrărilor trimise pe adresa
concursului li s-au alăturat cele
realizate pe ateliere, de către cei
267 de elevi înscriși, din diferite localităţi din Maramureș, în cadrul Simpozionului
Interjudeţean ”Artterapia – limbajul universal al copilăriei”. Atelierele au fost structurate
astfel:arte plastice și artă dramatică. Clubul Rotary Vișeu de Sus a premiat cele mai bune
ateliere din fiecare secţiune, cu daruri constând în rechizite și dulciuri. Manifestarea s-a
încheiat cu un autentic recital de colinde susţinut de cunoscuta interpretă Maria Homei
Costea, prof. Viorica Pop Tomoiagă și un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 7, condus de
prof. Ioan Bledea.
11

RC BUCUREȘTI – GALA DE CARITATE “SECRET SANTA”
Clubul Rotary București în parteneriat cu Institutul de Arte și Școala De Artă ArioDante a
organizat în 18 decembrie
2016, în Sala Mică, a
Ateneului
Roman
Filarmonca
George
Enescu, Gala de Caritate
intitulata Secret Santa.
Un proiect minunat în
care
recitalul
vocal
instrumental
a
fost
susţinut de copii bursieri
ai Institutului de Arte
pentru a le oferi copiilor
de la Mia's Children o
bucurie.
Cu
prilejul
acestei gale, au fost
oferite donaţii sub formă
de
jucării,
haine,
încălţăminte și alimente. Părinţii și micii artiști au făcut de asemenea și o donaţie în bani
pentru copiii de la Asociaţia
Mia's Children. Copiii aflaţi în
îngrijirea Asociaţiei sunt fie
abandonaţi, fie copii ai căror
părinţi sunt în dificultate
financiară, socială sau psihică
și nu au capacitatea de a-i crește
într-un mod decent, de a le
asigura baza zilnică necesară
existenţei, educaţiei, sănătăţii.
Deoarece în majoritatea lor
acești copii provin din segmentul

de trai aflat în zona de
risc social, ei sunt expuși
riscului de a deveni
“copii ai străzii “ în lipsa
unui suport constant.
Prin
funcţionarea
permanentă a centrului
social al Asociaţiei Mia’s
Children
destinul
acestor
copii
se
modifică, întreaga lor
viaţă
fiind
transformată.
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RC ALBA IULIA – CONCERT DE COLINDE
Sâmbată 10 decembrie 2016, a avut loc la Alba Mall
din municipiul Alba Iulia, Concertul de colinde
organizat de Rotary Club Alba Iulia în cinstea
echipajului SMURD Alba. Echipajului SMURD și
UPU Alba Iulia a primit aprecieri pentru munca pe
care o depun în misiunea de a salva vieţi. Corul de
copii Theotokos, Corala Armonia din Baia Mare și
Ansamblul Doina Mureșului din Ciugud, au încântat
spectatorii şi i-au introdus în spiritul Crăciunului.
Evenimentul
este deja la a
patra ediţie şi
face parte din
seria acţiunilor
de strângere de
fonduri pentru
cumpararea de
echipament
medical pentru
SMURD Alba.
Cei care au
dorit
să
se
implice
financiar
în
această acţiune
au putut dona
sume de bani
primind
in
schimb căni cu
bomboane de
brad.

MATERIALE DE IDENTITATE VIZUALĂ
Încurajăm organizatorii de evenimente
din cadrul cluburilor District 2241 să
uzeze de resursele puse la dispoziţie de
Rotary International prin intermediul
site-ul www.rotary.org
De pe site-ul web puteţi descărca
diferite
materiale
ce
respectă
identitatea vizuală Rotary, fiind și
foarte ușor de folosit.
În acest fel mesajul pe care îl veţi
transmite comunităţilor cărora vă
adresaţi va fi unul unitar și organizaţia
va câștiga la nivel de imagine.

RC BUCUREȘTI – DONAȚII ALIMENTE PENTRU COPII
Rotarienii de la RC București au
donat copiilor îngrijiţi de Asociaţia
Mia’s Children mere, făină și gris
cu ajutorul complicelui “Moș
Nicolae”, pentru ca Moș Crăciun să
le aducă acelorași copii mai multe
materiale pentru pictură. Copiii
aflaţi în îngrijirea Asociaţiei sunt
fie abandonaţi, fie copii ai căror
părinţi
sunt
în
dificultate
financiară, socială sau psihică și nu
au capacitatea de a-i crește într-un
mod decent, de a le asigura baza
zilnică
necesară
existenţei,
educaţiei, sănătăţii.
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RC BUCUREȘTI TRIUMPH – DRUMUL SPRE TRIUMF
Luna decembrie este luna sentimentelor frumoase și a tradiţiilor! Rotary Club Triumph
București a învăluit și de data aceasta, cu multă căldură, afectivitate, apreciere, respect și
cadouri,
copiii
muzicieni de la
Școala Gimnazială
de Arte nr. 5 din
București. Marele
premiu al celei de-a
patra
ediţii
a
proiectului
"DRUMUL SPRE
TRIUMFMuzicieni de azi,
muzicieni
de
mâine" a fost o
vioară de lutier
oferită
micuţei
Cristina Drăghici, elevă în clasa a
VII-a. Îi dorim să-i poarte noroc și
să o inspire în studiul acestui
dificil instrument muzical. Nu au
lipsit
nici
cadourile pentru
întreaga orchestră, colindele și
diplomele de excelenţă acordate cu
multă consideraţie minunaţilor
profesori
Nicolae
Antonescu,
Cezar Marin și Marian Apostol.

RC BUZIAȘ - EDUCAȚIE PRIN REEDUCARE
Înainte de Crăciun a avut loc acţiunea
RC Buziaș de împărţire a 195 pachete
către copiii arondaţi Centrului de
Reeducare din Buziaș. Am fost
primiţi
de
către
Directorul/Comandant al Centrului și
am avut plăcerea împărţirii directe a
pachetelor către copii. De la copii, dar
și de la gardieni, am primit foarte
multă recunoștiinţă. Pachetele au
conţinut articole de igienă orală și
fructe, atât de necesare în această
perioadă.
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ROTARACT BUCUREȘTI – PROGRAM ANTREPRENORIAL
Social Innovators Programme (SIP), iniţiativa de educaţie antreprenorială a tinerilor,
organizat de Rotaract București începând din septembrie 2015, a ajuns acum la jumătatea
drumului. În perioada Septembrie – Noiembrie 2016, Rotaract București a organizat 3 serii de
curs a câte 6 zile, în cadrul cărora au
fost abordate următoarele teme:
inovaţie
socială,
marketing,
administrarea
și
finanţarea
iniţiativelor sociale, impact social,
comunicare și leadership. Bursa de
Valori București, Banca Transilvania
și District Rotary 2241 au susţinut
această iniţiativă prin implicarea
reprezentanţilor lor ca speakeri în
cadrul cursurilor SIP. Pe lângă
sesiunile teoretice, participanţii au
vizitat sediul unor iniţiative sociale
din Bucuresti ca Nod Makerspace, La
Firul Ierbii și Mesteshukar Butiq.
Peste 50 de participanţi au participat la 108 ore de curs, iar în prezenţa a peste 20 de speakeri,
tinerii au dezvoltat 35 de idei
de inovaţie socială. Cele mai
bune idei vor fi selectate
pentru ca 10 tineri motivaţi
să participe la o vizită de
studiu ce va avea loc în
martie 2017 in Edinburgh,
Scotia. În plus, pe lângă
cursurile organizate și vizita
de studiu în Scoţia, în cadrul
proiectului va fi lansat
Ghidul de training despre
inovație și antreprenoriat
social, disponibil gratuit
tuturor actorilor care ar
putea beneficia de rezultatul
proiectului
Social
Innovators
Programme. Proiectul este finanţat
prin programul Erasmus+, fiind
derulat în cadrul unui parteneriat
strategic între organizaţii din
România, Cehia și Scoţia. Mai
multe informaţii despre proiect
sunt disponibile pe website-ul
www.rotaract-bucuresti.ro/sip și pe
pagina
Facebook
(SIP-Social
Innovators Programme).
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RC PIATRA NEAMȚ - SPRIJIN PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI
În perioada 09-11 decembrie, Clubul Rotaract Piatra Neamţ, într-o strânsă legătură cu
Clubul Interact Piatra Neamţ, a organizat campania “Astăzi tu dăruiești!” la un supermarket
de pe raza orașului. S-au strâns peste 650Kg alimente, care au fost ditribuite la aproximativ
350 copii din centrele de plasament. Clubul Rotaract Piatra Neamţ a organizat în data de
17.12.2016 la Central Plaza Hotel Piatra Neamţ, Balul de
Caritate Marile Speranţe, ediţia a V-a, care a avut ca scop
strângerea de fonduri și dotarea sălii de sport aCentrului Școlar
pentru Educaţie Incluzivă “Alexandru Roșca” Piatra Neamţ cu
echipamente sportive. Seara balului a fost cu adevărat magică în
consonanţă cu atmosfera sărbătorilor și cea a Crăciunului,
întrucât intervenţiile copiilor au fost pe de o parte emoţionante,
iar pe cealaltă parte pline de zâmbete și voie buna. De
asemenea, evenimentul s-a bucurat de participarea unor
oameni generoși, care au avut posibilitatea de a licita pentru
diversele obiecte, printre care s-au numărat opere de artă, piese
de vestimentaţie, bijuterii dar și articole sportive, toate acestea
pe un décor muzical asigurat de „Trupa de weekend”. Sumele de
bani strânse vor fi utlizate pentru dotarea cu echipamente
sportive si accesorii necesare desfasurarii antrenamentelor și
orelor de sport în condiţii optime și de siguranţă. Clubul
Rotaract Piatra Neamţ a organizat în perioada 07.11.201617.12.2016 campania Cutiuţa viselor împlinite prin intermediul
căreia s-a promovat sportul de performanţă şi ambiţia copiilor cu dizabilităţi de a-şi depăşi
propriile limite, cauza balului de caritate din acest an. Echipa clubului Rotaract a
confecţionat aceste cutiuţe alături de elevii centrului, iar ele au putut fi cumpărate contra
sumei de 10 lei, atât online pe pagina rotaractpiatraneamt.ro/doneaza, cât și de la partenerii
noștri din Piatra
Neamţ.
Anul
acesta,
scopul
#cutiuţei a fost
susţinut şi alăturat
unor nume mari
din
România,
precum: Andreea
Marin,
Cătălin
Botezatu,
Cristi
Brancu,
Diana
Dumitrescu, Pavel
Bartoş,
Radu
Tudor,
Costel
Enache. A fost
susţinută la nivel
naţional
de
radio Europa FM şi de Antena3. Fiecare cutiuţă a avut înăuntru un cod, care dacă a fost
înregistrat pe site-ul clubului, la secţiunea Tombolă(rotaractpiatraneamt.ro/tombola), a dat
ocazia unuia dintre cumpărătorii #cutiuţei să câştige un weekend pentru 2 persoane de
Dragobete la Predeal, cazare în hotel de 4*, acest premiu fiind oferit de agenţia de Turism
Promo Holidays.
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RC SIBIU – CONVOIUL PACHETELOR DE CRĂCIUN
Acţiunea „Weihnachtspaeckchenkonvoi”(convoiul pachetelor de Craciun), este una de tradiţie
pentru Rotary Club Sibiu. În fiecare an acţiunea este organizată de: Ladies' Circle, Old Tablers,
Tangent Club, Round Table și prietenii lor din
Germania, având drept motto: „Kinder helfen
Kindern”(copii ajută copii) !!! Copiii din
Germania au realizat cadouri pentru 2.850 de
copii cu posibilităţi materiale reduse din Sibiu.
Cu sprijinul Rotary Club Sibiu, Rotaract Sibiu și

Interact Sibiu aceste 2.850 de pachete au fost
selectate și distribuite în intreg judeţul Sibiu la
Centrele de plasament, școlile speciale,
grădiniţe și școli din zona rurală, dar și direct
la familii defavorizate, astfel încât Moș Crăciun a ajuns în acest an la copiii nevoiași.

ROTARY CLUB SATU MARE - SĂRBĂTOAREA TRADIȚIILOR
În preajma Zilei Naţionale, a devenit deja o tradiţie, adunarea cu mic cu mare, a colegilor
Rotary Club Satu
Mare și a familiilor
lor, pentru a sărbători
sfârșitul
unui
an
reușit la „Sărbătoarea
tradiţiilor”. Prezenţa
fiecărui
membru
îmbrăcat în costumul
tradiţional aflat cel
mai
aproape
de
sufletul si obârșia sa, a
scos
în
evidenţă
caracterul multietnic
și multicultural al
clubului.
Prieteni
români,
maghiari,
șvabi și ucraineni,
veseli
și
frumoși,
colindători,
s-au
întâlnit într-o locaţie
rustică, au degustat bucate tradiţionale, și-au amintit de proiecte desfășurate și au planificat
susţinerea următoarelor cauze pentru comunitatea sătmăreană.
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ROTARY CLUB TÎRGU MUREȘ MARIS – FESTIVALUL BRAZILOR DE CRĂCIUN
Membrii RC Maris Tg.Mureș au organizat Ediţia a doua a proiectului Poveştile Brazilor de
Crăciun, în 16.12.2016. Ei au căutat şi au găsit artişti inimoşi care s-au oferit să relizeze,
special pentru copii, câte un brad/o
creaţie care să însoţească o poveste de
viaţă. Cele 13 creaţii au fost expuse la
Complexul Grand, spre a fi admirate,
pentru ca apoi să intre într-o competiţie a
mărinimiei,
fiind
achiziţionate
de
participanţi. La această ediţie, fondurile
adunate au fost destinate unor copii
deosebit de talentaţi dar nevoiași, de la
Liceul Vocaţional de Artă Tg.Mureș –
Cezar, care studiază pianul și Bianca,
interpretă la oboi, pentru care se asigură
două burse și masa de prânz, vreme de un
an. Proiectul va duce mai departe deviza:
Dumneavoastră decideţi dacă, de azi
înainte, vom spune împreună Poveştile
brazilor de Crăciun. Vom fi cu toţii mai
fericiţi dăruind... Totodată, membrii RC
Maris s-au transformat în ajutoarele
Moșului Crăciun de sărbători și au
distribuit, în Judeţul Mureș, cadouri de tip
shoebox, primite de la colegii din Districtul
Rotary 1110 - Marea Britanie, prin Rotary
Club Teka Tîrgu Mureș. Prima întâlnire
surpriză a fost în 9 decembrie, cu pachete
pentru 512 de copii din grădiniţele și școlile
primare din comuna Gurghiu și sate
aparţinătoare: Orșova, Cașva, Larga,
Glăjărie, Adrian, Agrișteu, precum și din
Reghin, unde s-a mers și la Centrul de Zi
Tabitha. In 16 decembrie ajutoarele Moșului
au descins la Casa de tip familial Kiwi, din
Tg.Mureș, la cei 10 copii orfani. Neobosiţi,
reprezentanţii lui Moș Crăciun au ajuns în 19
decembrie și la Hodac, Dubiște și Toaca, unde
461 de copii așteptau nerăbdători. De fiecare
dată, copiii, îndrumaţi de cadrele didactice, au
oferit în schimb tradiţionalele colinde, desene,
scrisori de mulţumire. Impresionant, la
spectacolul de colinde de la Centrul cultural
Mihai Eminescu din Tg.Mureș, din 20 dec., sau distribuit 55 de pachete pentru orfanii
aflaţi în grija măicuţelor de la Casa Sf.Iosif,
veniţi din Odorheiu Secuiesc. In total, s-au
dăruit cu entuziasm, 1038 de pachete pentru
elevi și preșcolari.
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RC CRAIOVA – ORA DE COD ȘI CLUBUL DE IT
Marţi, 6 Decembrie a fost organizat la Craiova, cu sprijinul Rotaract și Interact, Universităţii Auburn,
SUA, și al unui Club Rotary din California, „Ora de cod” sau „Ora de programare” și Clubul IT,
evenimente dedicate creșterii competenţelor elevilor din clasele IX -XI din Craiova. Ora de cod are loc
în fiecare an în timpul „Computer Science Education Week” – Săptămâna de Educaţie în Știinţele
Calculatoarelor”. Evenimentul are loc anual, în semn de recunoaștere a zilei de naștere a pionierului
computing-ului, amiralul Grace Murray Hopper. „Ora de cod” este o mișcare globală ajungând la zeci
de milioane de studenţi din mai mult de 180 ţări. Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învăţa
știinţa calculatoarelor. Aceasta ajută la rezolvarea problemelor de competenţe, logică, inovare și
creativitate. Prin demararea timpurie, elevii vor avea o bază pentru succesul în orice cariera in secolul
al 21-lea. S-au format 7 Cluburi de IT la 4 Licee din Craiova, respectiv 5 Cluburi la 3 Licee din Slatina.
Se vor forma profesorii pe câteva licenţe obţinute de la Microsoft, Google, MIT, Carnegie Melon
University și aceștia vor forma elevii din
Cluburile IT. Alţi specialiști din SUA și
România vor interveni când este cazul,
prin Skype. La sfârșitul cursurilor se vor
înmâna
diplome
recunoscute
de
Universitatea Auburn din SUA și Rotary,
se va organiza un concurs și elevii
merituoși vor fi puși în contact cu elevi
din SUA. Daniela Marghitu, colega
noastră din SUA, prin Skype, a prezentat
ce este Ora de cod și obiectivele Clubului
de IT și a formării competenţelor. Au
fost prezentate filme suport, in maniera
youtube si au fost purtate discutii cu
Profesorii indrumatori. Despre „Ora de
cod” https://youtu.be/KsOIlDT145A

RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS – 1 DECEMBRIE

ÎNTÂLNIRE
COMUNĂ
LA ALBA
IULIA
În
zi de mare
sărbătoare
la Alba
Iulia, domul geodezic al Rotary Club
Alba Iulia Civitas Solis instalat în
Parcul Cetăţii, a devenit o emblemă
recunoscută, un loc unde cei ce ne
vizitează pot vedea cum, de la an la
an, și datorită contribuţiei lor,
proiectele noastre prind contur și se
concretizează. Ne face o deosebită
plăcere să constatăm că numărul
vizitatorilor este în continuă creștere,
iar simpatizanţii acţiunilor noastre
sunt tot mai mulţi. Cu această ocazie
suntem vizitaţi în dom și de rotarieni de la cluburi din judeţ și din ţară, socializăm și plănuim
posibile noi proiecte comune. Bucuria ne însoţește tot timpul!
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RC
– SPRIJIN
PENTRUPENTRU
COMUNITATEA
LOCALĂ
RCROMAN
BUCUREȘTI
– PROGRAM
COPII DEFAVORIZAȚI

În data de 16.12.2016 a avut loc la Hotel Roman Plaza din Roman un eveniment caritabil
intitulat ,,Dineu de Crăciun”. A fost un eveniment care a avut ca scop strângerea de fonduri
pentru reconstrucţia căminului a două familii cu 9 copii din comuna Trifești, rămase fără casă
din cauza unui teribil incendiu, caz
mediatizat în mass-media locală. Au
participat 110 oameni de bine din Roman
și Piatra Neamţ, din toate domeniile de
activitate: afaceri, educaţional, sănătate,
administraţie publică locală, judeţeană și
centrală. S-a strâns suma de 8.000 lei,
sumă pe care o vom dona pentru achiziţia
de materiale de construcţii, însă proiectul
va continua cu donaţii de mobilier și
materiale pentru dotarea viitoarelor cămine. Dorim să mulţumim tuturor celor care au dat curs
invitaţiei noastre, ne-au onorat cu prezenţa și au participat activ la buna desfășurare și succesul
acestui eveniment. Credem în continuitatea acestui proiect și îi așteptăm pe toţi cei care doresc
să ni se alature !

RC IAȘI – SPRIJIN PENTRU COPII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE
Centrul de zi Gănești este deja un loc în care membrii clubului Rotary Iași se întorc cu drag la
reîntâlnirea cu acești copii ce au nevoie de sprijin. În număr de 28 și făcând parte din 10 familii
distincte, copiii au primit în avans vizita spriridușilor lui Moș Crăciun, care a auzit că au fost
cuminţi și a încercat să le aducă câteva clipe de bucurie. Pentru că nu au televiziune prin cablu
la Centru…și pentru că sunt copii și iubesc desenele animate, Moșul le-a trimis un televizor
pentru ca momentele pe care le petrec în sala de lectură, după ce își fac temele, să le fie
înveselite de eroii preferaţi. Totodată au primit multe dulciuri care să-i introducă în atmosfera
Sărbătorilor, iar fiecare familie a primit cu sprijinul clubului Rotaract Iași alimente de bază, din
care să-și pregătească cina de
Crăciun. Alimentele au fost
donate de ieșeni mărinimoși în
cadrul acţiunii “Dăruiește un
ÎNTÂLNIRE COMUNĂ LA ALBA IULIA
zambet” de la Selgros Iași, ce
s-a desfășurat în perioada 9-11
decembrie 2016, ocazie cu care
s-au strâns peste 800 kg de
alimente ce au fost apoi
dăruite oamenilor ce au nevoie
de ele. Mulţumim prietenilor
noștri de la Quatro Grup
Distribution – Stefan Popa,
pentru generozitatea cu care
au acceptat să fie alături de noi
și
tuturor
membrilor
cluburilor noastre Rotary Iași
și Rotaract Iași.
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS – BUCURIA DE A DĂRUI
Vizitarea copiilor de la Adăpostul Temporar Casa din munte de la Strungari în prag de
Sărbători este o acţiune așteptată cu mult drag atât de copii, care sunt acum gazde, cât, mai
ales, de membrii Rotary Club
Alba Iulia Civitas Solis. Copiii
știau că noi nu puteam lipsi, că
ii vizităm în fiecare an, că și
prin intermediul nostru Moș
Crăciun le trimite daruri, și ne
așteptau! Spre marea noastră
bucurie, pe lângă colindele,
sceneta și poeziile specifice
zonei și a Crăciunului, copiii neau oferit felicitări confecţionate
de ei. Fiecare felicitare avea și
câte un mesaj personalizat și,
dintr-o dată, cu toţii am
redevenit copii. Iată cum,
exemplul pe care l-am dat cu
drag ani la rînd, a dat roade și de
această dată, pe lângă bucuria de
a dărui, am cunoscut și bucuria
de a primi!

RC IAȘI – SUPORT PENTRU COPII INTERNAȚI DE SĂRBĂTORI
Ca în fiecare an clubul Rotary Iași aduce
spiritul Crăciunului copiilor internaţi la
Clinica de pneumoftiziologie Pașcanu Iași,
din Tătărași. Copii, cu afecţiuni pulmonare
își petrec Sărbătorile aici, din păcate, și
fiecare gest mic le poate aduce un zâmbet și
însenina frunţile. Anul acesta membrii
clubului Rotary Iași au adus cadouri unui
număr de 12 copii internaţi, cu vârste
cuprinse între 3 ani și 16 ani, străduindu-se
să ofere fiecăruia, după vârstă, un cadou
personalizat, care să-i bucure. Am adus și o
mulţime de dulciuri și cozonac, fără de care
Crăciunul nu poate exista, dar și mirosul portocalelor și a altor fructe care să le amintească de
această perioadă a anului și să le dea puterea de a lupta cu boala.
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RC TIMIȘOARA – BE A GIFT TO THE WORLD
Proiectul BE A GIFT TO THE CHILDREN își propune să mijlocească întâlnirea copiilor și
tinerilor instituţionalizaţi din medii rurale cu tinerii și copiii din cluburile educative, printr-un
ciclu de evenimente anuale. A patra
ediţie, care a avut loc în 18 decembrie
2016, în Sala Multifuncţională a
Consiliului Judetean Timiș, au ajuns
copiii de la centrele Peciu Nou,
Periam, Bacova, Nitchidorf, Masloc,
Calacea, Gavojdia, Lugoj și Timișoara,
transportaţi cu ajutorul firmei Zoppas.
Ne-am dorit ca numărul copiilor să
crească până la 500, pentru a putea să
se bucure de venirea și cadourile lui
Moș Crăciun. Micuţii au avut
posibilitatea să vadă spectacolul de
teatru de păpuși RAPUNZEL, au cântat alături de copiii talentaţi ai PALATULUI COPIILOR, au
dansat, s-au bucurat de baloane și s-au delectat cu pizza, prăjituri și preparate specifice
Sărbătorilor de Crăciun. Bucuria acestor
copii, convingerea că evenimentele
organizate de noi vor schimba în bine
viitorul lor, poate chiar, unora le vor
schimba destinele, credinţa că A DĂRUI
este un gest care creează stabilitate
emoţională și formează afectiv pozitiv
personalitatea umană, sunt motorul care
ne conduce în toate demersurile realizării
acestor evenimente. Ideea de baza de la
care pornim în organizarea și promovarea
evenimentelor noastre este de a le oferi
copiilor șansa de a descoperi lucruri la
care în viaţa de zi cu zi nu au acces, de a
le oferi și lor șansa de a-și descoperi
vocaţia pentru viitor, dorinţa de a fi mai
buni într-un domeniu, descoperit prin prisma acestor evenimente.

RC KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE

Pentru
publicarea
materialelor
în
newsletter Rotary District 2241 și în revista
District 2241 puteți trimite texte (1 pagină,
cu diacritice) și câteva fotografii pe adresa:
comunicare@rotary2241.org, până pe data
de 10 ale lunii următoare.
Echipa de comunicare

