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Scrisoarea Guvernatorului
Ianuarie
Dragi prieteni rotarieni,
Paul Harris a spus: „Indiferent ce
înseamnă Rotary pentru noi, pentru lume
va fi cunoscut prin prisma rezultatelor
proiectelor noastre”. Noul an aduce o nouă
oportunitate, un nou start, luna Ianuarie
este propice pentru a reflecta şi a planifica
viitorul. Au mai rămas 6 luni în acest
an rotarian pentru a finaliza proiectele
umanitare propuse.
În noul an va invit să ne reamintim importanţa serviciului
vocaţional. Ţinând cont de cele şase arii de interes ale Rotary, RI
subliniază importanţa serviciului punctând anual pe parcursul a două
luni acest lucru. Luna serviciului vocaţional ne oferă oportunitatea de
a ne reafirma angajamentul personal faţă de Codul de Conduită al
Rotary. Unul dintre obiectivele centrale ale serviciului vocaţional fiind
promovarea şi practicarea celor mai înalte standarde etice în munca
noastră. „Testul celor 4 căi” pe care l-am amintit în scrisoarea in luna
decembrie ne ajută să atingem aceste standarde. Acest test îşi are
rădăcinile în relaţiile umane.
Şi pentru că am adus vorba de relaţii umane, în această perioadă,
majoritatea cluburilor tocmai şi-au ales, sau sunt în proces de alegere,
al leadershipului pentru viitor. Până în momentul în care aceştia vor
ocupa oficial funcţiile, vă încurajez să oferim suport viitorilor lideri
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
DECEMBRIE 2017

rotary. Să contribuim prin vocaţia noastră la planificarea anului, să
ne oferim voluntari pentru îndeplinirea unor sarcini sau chiar să ne
asumăm implementarea unor proiecte mai mari.
Să-i asigurăm pe colegii noştri că vom face parte din echipa lor
şi se pot baza pe prietenia noastră rotariană ce ne caracterizează. Să
privim această şansă ca o oportunitate de a ne ajuta clubul şi de a ne
şlefui proprile abilităţi. Competenţele astfel dobândite în Rotary vor fi de
folos atât pe plan personal cât şi profesional.
Impactul pe care fiecare dintre noi îl avem în calitate de rotarieni,
individual sau la nivel de club este multiplicat de puterea membrilor RI.
Când hrăneşti o persoană flămândă, când ajuţi la educarea unui tânăr sau
când protejezi un copil de o boală, impactul poate părea nesemnificativ.
Este total greşit, pentru că prin puterea acţiunilor individuale noi toţi
putem face din Rotary organizaţia care „face diferenţa!”
Următorul eveniment rotarian major va avea loc in 26-28 Ianuarie
2018 la Suior Baia Mare, și cuprinde
-Întrunirea Consiliului Consultativ al PDG, DGE, DGN
-Seminar Leadership
-Prezentarea Temei Prezidentiale 2018-2019
-Comitet Districtual
-Concurs rotarian de ski
Vă doresc ca în Noul An să aveți parte de sănătate, fericire și împlinirea
tuturor dorințelor!
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
www.rotary2241.ro
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RC Bucuresti OCTO

și proiectul său de suflet:
Căsuța de Crăciun și copiii de la Centrul Pinocchio 3
De patru ani, in luna decembrie, Clubul Rotary Bucuresti OCTO are inca
o locatie: Piata Universitatii si Casuta plina de bunatati si de obiecte minunate
prin a caror vanzare reusim sa ajutam copiii de la Centrul de Plasament
Pinocchio 3 de care cu mare bucurie ne ocupam.
Am fost primul club din District care a avut
o casuta in – pe atunci -Tirgul de Craciun, de doi
ani fiind in Oraselul Faptelor Bune – in care am
vandut produse, am interactionat cu oamenii, am
raspuns la intrebari, am promovat ideile nobile
care ne anima si, mai ales, am explicat ori de cite
ori a fost nevoie care ne sunt misiunea si menirea.
Si, intre timp, am promovat si vindut obiecte
minunate de arta populara - unicat – executate de
Mesterul popular Cuza Perta din Tara Lapusului, bunatati facute ca de mama
acasa, cozonaci mari si buni. Ducu Bertzi a sustinut si in acest an proiectul
nostru prin donarea unui numar de CD-uri (best of, minunate) banii rezultati
fiind de asemenea donati pentru proiectul nostru. Este minunat sa vedem cum
acest gen de proiect s-a organizat in multe orase din tara ceea ce ne-a creat o
reala bucurie. Incepem sa ne aliniem cu marile orase din Europa in care aceste
initiative Rotary nu lipsesc si in care Rotarienii fac acest act minunat de a fi
prezenti in viata comunitatii lor, de a se dedica unei cauze nobile si de a ajuta
in materializarea unor proiecte care sa faca diferenta in bine acolo unde sunt
implementate.

Ducu Bertzi a
sustinut si in acest
an proiectul nostru
prin donarea unui
numar important
de CD-uri
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Clubul Rotaract
Bucuresti OCTO
si Community
Corp Bucuresti
OCTO si-au oferit
sprijinul

Multumim Primariei Bucuresti, CreArt,
Cramelor Tohani, GoVeggie, CarArt, Editurii
All, pentru sprijinul pe care ni l-au acordat in
materializarea acestui proiect.
Si, bineinteles, nu am fost singuri. Am
avut alaturi (ca la fiecare editie) Clubul Rotaract
Bucuresti OCTO si Community Corp Bucuresti
OCTO carora le multumim inca odata pentru
sprijinul pe care l-au acordat si pentru sufletul pe
care il pun in acest proiect.
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Si, ca de fiecare data, copiii de la Pinocchio ne-au facut la rindul lor o
bucurie: am fost invitati la serbarea lor de Craciun unde ne-au uimit cu talentul
lor, cu placerea de a canta si de a dansa, de a ne impresiona ca de fiecare data!
Vom incerca – spijiniti si de colegii nostri mai tineri de la Rotaract OCTO – sa
fim alaturi de ei si prin a-i ajuta pe partea de scoala, educatie si invatamint.
Dincolo de rezultatele palpabile ale acestui proiect (si ma refer aici la
partea strict financiara), sunt multe alte “recompense” atunci cand pornesti la
drum cu ...”casuta”. In primul rind ai satisfactia imensa de a face ceva atat de
util dar si de frumos. Apoi, este un fel de “intalnire” cu cetatea, cu oamenii, cu
intrebarile lor, cu, uneori, neincrederea lor alimentata de atatea fapte negative
din jurul nostru, ca facem chiar ceea ce spunem si, nu in ultimul rand, de a fi
parte din solutie prin puterea exemplului.
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RC Târgu Mureș:
I. Chartare Interact Club Tîrgu Mureș Maris
Luna decembrie a fost cu adevărat magică!
Și spunem asta pentru ca am putut ura un călduros “Bun venit” în familia
Rotary, noului Interact Club Tîrgu Mureș Maris, a cărui ceremonie oficială de
chartare a avut loc duminică, 17 decembrie 2017, la Palatul Culturii din Tîrgu
Mureș.

După acțiunea de
ecologizare, copiii de
la Interact au oferit
o masă caldă câtorva
familii nevoiașe din
Buziaș

Despre ei, vă putem spune că sunt un grup
de tineri entuziaști, energici, cu foarte multe idei
și, cel mai important, uniți de dorința de a face
bine, de a ajuta la dezvoltarea comunității din care
fac parte și de a se dezvolta personal. Îi veți vedea
des, veți auzi de ei din ce în ce mai mult și veți
putea observa impactul proiectelor pe care le vor
desfășura în comunitatea tîrgumureșeană!
Suntem mândri de tinerii noștri și suntem
convinși că împreună vom reuși să clădim lumea
frumoasă în care ne dorim să trăim cu toții!
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II. Poveștile Brazilor de Crăciun
Deşi vremea era încă tânără, ne-a făcut o deosebită plăcere că
târgumureșenii au zăbovi puţin și au ascultat cu inima Poveştile Brazilor de
Crăciun, proiect aflat deja la ce-a de-a III-a ediție.
Așadar, a fost odată ca niciodată, pe când toamna îşi făcea simţită prezenţa,
un grup de oameni care s-au gândit, aşa cum se gândeşte orice om gospodar, că
toamna vine şi trece, iar primii fulgi se vor aşterne şi vor forma o pătură moale
şi pufoasă peste tot, peste bune şi peste rele deopotrivă. Şi atunci va fi vremea
de spus poveşti la gura sobei. Ce este mai frumos decât să fii cu cei dragi ai tăi şi
să spui poveşti, cu o ceaşcă cu ceai fierbinte şi biscuiţi cu scorţişoară, înveseliţi
de luminiţele jucăuşe ale bradului de Crăciun...
Oamenii noştri au plănuit să pună mână de la mână şi să îi ajute pe cei
pentru care Moş Crăciun există doar în poveşti. Astfel, au căutat şi au şi găsit
artişti inimoşi care s-au oferit să creeze special pentru poveștile noastre câte un
„brad de Crăciun”, fiecare după talentul său.
„Bradul” fiecăruia a fost expus întrun loc special, iar târgumureșenii au avut
ocazia să îi achiziționeze.
Suntem bucuroși că am putut astfel
să sprijinim cu burse câțiva copii talentați,
care provin din familii defavorizate, și să ne
alăturăm eforturilor celor de la Asociația
Împreună pentru Copiii cu Cancer și
Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici
pentru a-și putea desfășura activitatea în
condiții decente.
www.rotary2241.ro
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RC Bistrița Nostra:

PROIECTUL “EDUCAȚIE PRIVIND APA ȘI IGIENA SANITARĂ”
ediția a-II-a
Comisia de apă și sanitație a Districtului 2214 România-Republica
Moldova, împreună cu DG Milian Sopoian și-au propus ca în anul Rotarian
2017-2018 să continue Proiectul “Educația privind apa și igiena sanitară”, ca
urmare a succesului realizat în prima etapa de implementare, care avut loc în
primăvara anului 2017.
Răspunsurile pozitive primite de la Cluburile și școlile implicate în prima
etapă de implementare ne-au convins că trebuie să continuăm acest Proiect,
spre folosul comunităților care au nevoie de el, și în acest sens colaborarea
cu Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare Județene este esențială și
necesară.

Scopul final al
proiectului este
informarea și educarea
elevilor de vârsta
9-14 ani

Proiectul se înscrie în temele majore ale
Rotary International, respectiv Apa și Educația și
este destinat informării, conștientizării și educării
tinerei generații – și nu numai – privind utilizarea
rațională a apei, cat și pentru asigurarea sănătății
personale și a celei publice, prin igiena mâinilor.

Proiectul a inclus pregătirea și editarea unor informații despre apă, ca sursă
naturală a vieții, modul de utilizare eficientă și rațională a apei, prin tipărirea
mai multor documente necesare procesului educațional, și anume Broșură,
Pliant și Afiș. Scopul final este informarea și educarea elevilor de vârsta 9-14
ani din școli, în special cele din mediul rural, pentru înțelegerea problemelor
legate de apă și mediu, fără a neglija igiena personală, atât de necesară pentru
desfășurarea unei vieți sănătoase.
www.rotary2241.ro
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Invitația de inscriere ca sponsori ai Proiectului s-a făcut la nivelul
Districtului 2214, în Octombrie-Noiembrie 2017, și au răspuns pozitiv
Cluburile: Baia Mare 2005, Bistrița Nosa, Craiova, Odorheiu Secuiesc, Năsăud,
Sibiu, Târgu Mureș Teka, Zalău, la care s-au adăugat din fondurile Districtului
2241 Cluburile din Brașov, Iași, Interact Piatra Neamț și Sighișoara.
Lansarea pentru implementarea acestei etape s-a facut în perioada
Sărbătorilor Craciunului 2017, înainte de vacanța de iarnă și va continua la
reluarea programului școlar, funcție de posibilitățile fiecărui Club Rotary și
școală, incluse în Proiect.

Cu ocazia întâlnirii Rotarienilor cu elevii din școlile selecționate s-a
demonstrat dorința de cunoaștere a tinerei generații pentru acest gen de
probleme, ca și nevoile de educare continuă, pe care școala și societatea civilă
trebuie să le dezvolte și să le implementeze împreună.
Materialele pregătite cu sprijinul Rotarienilor care au sponsorizat acest
Proiect au ajuns, sau vor ajunge în curând, la peste 16.000 de elevi din peste
650 de clase din școlile României și vor asigura un sprijin pe mai mulți ani, în
procesul educațional.
www.rotary2241.ro
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Pentru Cluburile Rotary care doresc să se implice în continuare în acest
Proiect putem să edităm materialele care fac parte din Proiect în primele 2 luni
ale anului 2018, așa încât să se poată distribui într-un timp cât mai scurt din
anul școlar în curs.
Evaluarea modului în care am reușit să implementăm Proiectul, noi
Rotarienii, împreună cu Inspectoratele Școlare Județene și școlile implicate, va
avea loc în perioada aprilie-iunie 2018 și se va realiza împreună și cu sprijinul
voluntar al Institutului de sondaje sociologice, IRES Cluj-Napoca.
Astfel vom putea identifica punctele bune și slabe ale implementării,
precum și problemele existente în aceste domenii la comunitățile locale
implicate, iar Cluburile Rotary vor putea dezvolta alte Proiecte specifice pentru
acestea.

Rotary Club Iași Copou
Seminarul Fundației Rotary Internațional,
District 2241 Romania și Republica Moldova
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În perioada 15 - 17 decembrie 2017 au avut loc la Iași evenimentele:
Seminarul Fundatiei Rotary international, District 2241 Romania si Republica
Moldova / Seminar Membership / Intalnire Districtuala / Tur Istoric al Iasiului
si Conferinta cu tema -”Iasi, Capitala de Razboi”.
Evenimentele au avut loc la H. Pleiada Iasi în prezenta: G. Emil Sopoian,
G.A. Cristi Jurji, G.N. Marian Neagoe, PDG Daniel Condurache, PDG Martha
Maria Mocanu, PDG Daniel Tanase, Marijan Bulat - Coordonator Zona 19,
asistenti guvernatori si membri rotari din cluburile din Romania si Republica
Moldova
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Rotary Club Brasov Burg Transilvania
Mentorat “Casa mea”/ Un altfel de Craciun
Motivatia membrilor Rotary Club Brasov Burg Transilvania a facut
posibil proiectul social care are ca si grup tinta copiii abandonati, copiii
institutionalizati.
Data de 28.12.2017 a marcat debutul proiectului, in cadrul caruia s-au pus
bazele unei relatii de prietenie, colaborare, suport si mentorat pentru cei 8 copii,
cu varste cuprinse intre 8 si 16 ani, copii institutionalizati in cadrul Casei de tip
Familial, ce apartine Fundatiei “Casa Mea” Prejmer. Scopul proiectului este de
a participa activ la imbunatatirea calitatii vietii acestor copii, prin organizarea
unor actiuni cu specific de socializare, educare, auto-cunoastere, deprindere de
abilitati sociale, de asigurare si oferire a unor alternative socio-educative pentru
petrecerea timpului liber. Totodata Rotary Club Brasov Burg Transilvania isi
propune sa identifice, inteleaga si acopere anumite nevoi individuale si de grup
ale copiilor de la “Casa Mea” Prejmer.
Desi, familia cu greu poate fi
substituita de o alta forma de organizare
sociala, menita sa indeplineasca functiile
si rolul familiei, Rotary Club Brasov Burg
Transilvania isi propune sa sprijine pe
termen lung, odata cu debutul acestui
proiect, alaturi de personalul Fundatiei
“Casa Mea” Prejmer, toti copiii care sunt
gazduiti si ingrijiti aici.
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Activitatile desfasurate cu cei mici, au dovedit si au convins membrii
Clubului de nevoia de implicare, nevoia de atentie vis-a-vis de acesti copii.
Provocarea zilei a inceput cu invitatia adresata copiilor de a merge la patinoar,
unde pentru mai bine de doua ore copii si adulti au simtit la fel: “feria ghetii”.
Relatia de prietenie s-a inchegat intre cei mici si cei mari cu “viteza patinatului”.
Dupa efortul depus, copiii au avut parte de o masa de pranz, pregatita cu mare
atentie si daruire, de catre profesionistii bucatari.
Si cum o astfel de zi nu poate trece neuitata, membrii Clubului au
imortalizat clipele frumoase petrecute cu si pentru cei mici. In aces sens, copiii
au avut parte de un atelier creatic, unde acestia au confectionat rame foto,
personalizate, pe care le-au folosit la inramarea pozelor realizate in cursul zilei,
in cadrul activitatilor anterioare.
Odata cu debutul acestui proiect, Rotary Club Brasov Burg Transilvania
va organiza activitati alaturi de acesti copii. In cadrul intalnirii din 28.12.2017,
impreuna cu reprezentantul Fundatiei “Casa mea” s-au pus bazele unui plan
de activitati viitoare, care sa implice activ copiii in vederea atingerii scopului
acestui proiect social.
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RC Brașov:
DE SĂRBĂTORI, STRÂNGERE DE FONDURI PENTRU
SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV
În luna decembrie 2017, Rotary Club Brașov a fost implicat într-o serie
de acțiuni de strângere de fonduri pentru modernizarea stației de sterilizare a
Spitalului Clinic de Copii Brașov.
Toate veniturile obținute
in urma evenimentelor
au intrat în contul
dedicat modernizarii
stației de sterilizare
a Spitalului Clinic de
Copii Brașov.

La vremea la care cei mai mulți alergau după
daruri pentru cei dragi, Rotary Club Brașov a
invitat brașovenii să facă un popas și la standurile
din Coresi Shopping City, unde au găsit obiectele
realizate de micii pacienți ai Spitalului Clinic de
Copii din Brașov.

Mici piese decorative, frumoase, care aveau ïn ele și lacrimă și zâmbet și
speranță, iar darul făcut de cei care au cumpărat obiectele ajunge acolo unde
este atàt de mare nevoie: tot la Spitalul de Copii.
Unul dintre cei care au fost prezenți aproape seară de seară la standul
Rotary Club Brașov a fost chiar managerul spitalului, chirurgul ortoped
Liviu Muntean. El lasă, din când în când, și bisturiul și managementul pentru
campanii cum este și aceasta, pentru a strânge, ïmpreună cu colegii săi din
Clubul Rotary Brașov banii necesari stației de sterilizare, indispensabile unui
spital modern.
Tot în cadrul acțiunilor dedicate sărbătorilor, Rotary Club Brașov,
împreună cu Rotaract Kronstadt Brașov au poposit la Colegiul Național Andrei
Șaguna, în sala în care s-a auzit pentru prima dată “ Crai nou”.
www.rotary2241.ro
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Aici au contribuit la organizarea unui Spectacol Caritabil de Crăciun la
care au performat Corul, trupa de teatru ARTfel și fanfara Colegiului Național
Andrei Șaguna. Toate veniturile obținute din vânzarea biletelor au intrat în
contul dedicat modernizarii stației de sterilizare a Spitalului Clinic de Copii
Brașov.
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Rotary Club Cimpulung Moldovenesc
“Și tu poți sa fii Mos Crăciun,,
In ziua de 17 decembrie 2017
a avut la Aqvarius Center din mun.
Cimpulung Moldovenesc, jud.
Suceava, evenimentul caritabil ,,Și tu
poți sa fii Mos Crăciun,, editia V-a
organizat pentru cei 30 de copii cu
diazibilitati din oras.
Persoanele cu suflet din oras la care au participat si membrii Clubului
Rotary Cimpulung Moldovenesc, Rarău-Bucovina, au tras bilete pentru a alege
un copil care sa primeasca codouri personalizate. Acesti oameni care s-au
implicat in eveniment, sunt acei care cred ca lumea cenusie a persoanelor cu
diazabilitati poate fi schimbata cu o imbratisare, o vorba buna, o mângâiere, au
fost momente emotionante, de suflet, de sărbătoare si de voie bună.
Inca o data membrii clubului
Rotary au arătat ca sunt implicati in
viata de zi de zi a comunitatii locale.
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RC Craiova:
Ziua Internaţională a Voluntariatului
Devenită tradiţie, pentru RC Craiova, ziua de 5 decembrie – „Ziua
Internaţională a Voluntariatului” – s-a multiplicat anul acesta pentru Şcoala
Gimnazială din Filiaşi.
În ultimele trei săptămâni, peste 500 de voluntari au donat haine, alimente,
jucării, încălţăminte, dulciuri, rechizite, în scopul ajutorării copiilor şi familiilor
cu posibilităţi materiale reduse.
Ne-am îndreptat atenţia spre
copiii de la scolile din Argetoaia,
Piria, Braloştiţa, Fratoştiţa, Rudari,
Butoieşti şi, bineînţeles, Filiaşi.
Voluntarii
„Moşului”
au
împachetat peste 900 de daruri,
destinate preşcolarilor şi elevilor
cuminţi, celor ce pun ca obiectiv
de maxima importanta invatatul,
acumularea de cunostiinte, precum
şi celor cu deficienţe.
Le mulţumim părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice de la Scoala
Gimnaziala din Filiasi, precum şi partenerilor – Asociaţia „Fraţii Racoţeanu”
din Filiasi, şcolilor asociate.
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Rotary Club Marghita
I. Mentorat Biblioteca Rotary
Luna decembrie a anului 2017 a adus o surpriză plăcută bătrânilor singuri
care locuiesc la Centrul de Asistență Medico-Socială din comuna Popești (jud.
Bihor). Rotary Club Marghita a amenajat și inaugurat o bibliotecă în incinta
stabilimentului, punct final al proiectului propriu Biblioteca Rotary.
Proiectul s-a întins pe durata
a două luni de zile, timp în care RC
Marghita a organizat mai multe
acțiuni de colectare cărți de la
voluntarii din oraș care și-au donat
volumele (limba română și maghiară,
cărți în condiție bună) de care nu
mai aveau nevoie. S-au adunat peste
600 de volume de diversă natură
(romane, poezii, povestiri, nuvele,
știință, tehnică, etc).
Cu acestea a fost amenajată Biblioteca Rotary în incinta Centrului
de Asistenta Medico-Sociala din comuna Popești (jud. Bihor). Biblioteca
Rotary este acum un loc cu mare încărcătură spirituală, de care vor beneficia
persoanele cu nevoi speciale internate acolo, între care și mulți intelectuali, dar
pe care drumul vieții i-a adus în această situație. În cadrul acestui proiect au
fost colectate din donații și peste 150 cărți de povești și benzi desenate, care au
ajuns la copiii din familii nevoiașe, prin intermediul Interact Club Marghita.
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II. Concert caritabil de Crăciun
Descriere proiect: Biserica greco-catolică din Marghita, aleasă pentru
acustica bună, s-a dovedit neîncăpătoare pentru lumea care a venit să asiste
la finele lunii decembrie 2017 la tradiționalul Concert de Crăciun organizat
de Rotary Club Marghita, conceput ca un eveniment caritabil. Spectacolul
susținut de Sagittarius Quintet, format din instrumentiști de la Filarmonica
din Oradea, a fost structurat în două părți: o minunată călătorie muzicală în
lumea filmului care a cuprins coloane sonore din filme celebre și o serie de
cântece de iarnă și colinde. Fiind o activitate caritabilă, intrarea spectatorilor la
concert a fost liberă, dar la ieșire toată lumea a făcut donații financiare în urna
special amenajată la ușa bisericii.
RC Marghita a reușit astfel
să colecteze peste 5.000 lei din
donațiile spectatorilor, bani cu
care au fost cumpărate cadouri
și alimente necesare de Crăciun,
pentru 20 dintre cele mai sărace
familii din oraș. După concert,
membrii clubului și familiile
lor au participat la tradiționala
petrecere de sfârșit de an, la un
restaurant din localitate.
Cu acest prilej, actualul președinte al RC Marghita, Dan Ile, a prezentat
un scurt bilanț al proiectelor rotariene locale din anul 2017 și a oferit cadouri
de Crăciun colegilor. A doua zi, frumosul brad împodobit în jurul căruia s-a
desfășurat evenimentul, a fost donat unei familii nevoiașe cu mulți copii.
www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
DECEMBRIE 2017

Rotary Club Satu Mare
Concert caritabil de Crăciun
Tenorul Norbert Nagy, împreună cu prietenii săi și Rotary Club Satu
Mare, au organizat in 19 Decembrie 2017 pe șcena Teatrului de Nord din Satu
Mare , Concertul Caritabil de Crăciun,.
A devenit deja o tradiție, ca Tenorul Norbert Nagy în preajma sărbătorilor
de Crăciun să ofere cadou comunității sătmărene opere celebre în toată lumea,
prin care dorește să-și arate recunoștința și respectul pentru orașul de unde a
plecat, iar prin vocea sa, să ofere veselie, bucurie și energie pozitivă în sufletul
fiecăruia pentru sărbătoarea Crăciunului. Pe scenă a urcat alături de el Nagy
Blanka, Aldo Blaga și Corul Solemis - dirijor Maria Chiș.
Evenimentul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea
unui defibrilator, pentru Spitalul Județean de Urgențe Satu Mare.
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Rotary Slobozia
„Și tu poți fi Moș Crăciun”

Membrii Rotary Club Slobozia, alaturi de voluntarii Interact Club
Slobozia, au dus la sfârșit cea de-a treia ediție a proiectului „Și tu poți fi Moș
Crăciun”. După cele două săptămâni în care locuitorii Sloboziei au avut prilejul
să doneze alimente, rechizite și jucării în cutiile de donații, voluntarii s-au grupat
și au dăruit aproximativ 170 de pachete copiilor defavorizați din localitatile
Andrăşeşti, Căzăneşti, Slobozia Nouă, Poiana, Ghimbați și Nicolești. Cu doar 3
zile înainte de Crăciun, a fost făcut posibil ca o mulțime de suflete să se bucure,
astfel, de cadouri. Sperăm ca și anul viitor să reușim să aducem la fel de multe
zâmbete pe fețele copiilor!
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Rotary Club Târgu Mureș Teka
Shoebox 2017
Prin parteneriatul cu RC Boscombe and Southbourne din Anglia, clubul
nostru a avut ocazia și anul acesta să organizeze campania Shoebox 2017.
În cadrul acestuia, membrii clubului nostru, împreună cu prietenii noștri
din Rotaract Club TÉKA resp. RC Târgu Mureș și RC Târgu Mureș Maris am
avut ocazia ca în perioada 28.11-20.12.2017 să împărțim 6.178 de cutii de
pantofi cadou în 92 de localități din județul Mureș, în valoare totală de peste
90.000 Euro!
Grupul țintă au fost copiii cu
vârstele cuprinse între 1 și 15 ani în
funcție de disponibilitatea cutiilor
pe grupe de vârste și sex, provenind
din medii dezavantajate unde astfel
de cadouri puteau să lasă un impact
pe măsură.
Cutiile conțineau jucării,
obiecte utile în casă, școală sau
pentru sănătate și îmbrăcăminte de
iarnă, donate de binevoitori prin
campania de strângeri organizată în
Districtul 1110 din care face parte și
RC Boscombe and Southbourne.
Suntem foarte recunoscători că datorită Rotary am putut să oferim atâta
fericire atâtor copii în prag de Sărbători!
www.rotary2241.ro
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Rotary Club Timișoara
I. BUNICI FĂRĂ NEPOȚI

ROTARY CLUB TIMIȘOARA ÎN VIZITĂ LA CĂMINUL PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE INOCENȚIU M. KLEIN. Rotarienii din Rotary
Club Timișoara au împodobit bradul de Crăciun și au cântat colinde la
căminul pentru persoane vârstnice de pe strada Inocențiu Micu Klein nr.29 din
Timișoara. Acțiunea a fost coordonată de către Petre Grigorof - vicepreședinte
al clubului, Radu Calomfirescu - secretar, Delia Golcea, Vincenzo Moderno și
Romulus Popescu. Alături de rotarieni, au participat și tinerii de la Rotaract
Club Timișoara, Iulia Lucaci Țundra - președinte, Călin Apreutesii, Andrea
Barta, Luiza Bogdan, Alex Galea, Natalia Mijea, Andrada Sirca, Denisa Stancu.
Rotarienii și rotaractienii s-au implicat, cu această ocazie, în dotarea tuturor
geamurilor cu plase de țânțari și materiale pentru draperii.
BENEFICIARII CĂMINULUI
PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE.
Căminul de persoane vârstnice
este administrat de către Direcția
de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara (coordonator: Dna Anca
Găină) și are în acest moment în
grijă 69 de beneficiari. 		
Pentru ca o persoană să poată deveni beneficiară a serviciilor sociale
acordate de căminul pentru persoane vârstnice trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: să aibă peste 65 de ani, să fie fără familie (sau fără a fi în
îngrijirea unor persoane legale), să fie fără locuință sau venituri suficiente, să
fie în imposibilitatea de a se putea gospodări singură, sau în imposibilitatea de
a-și asigura nevoile socio-medicale datorită bolii ori stării psiho-somatice.
www.rotary2241.ro
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”BUNICI
FĂRĂ
NEPOȚI”,
UN
PROIECT
ROTARIAN
LONGEVIV. Proiectul se numără
printre cele mai vechi inițiative ale
Rotary Club Timișoara în sprijinul
persoanelor vârstnice, fiind derulat
fără oprire de peste 15 ani.

II. DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET
ROTARY CLUB TIMIȘOARA A ADUS PE MOȘ CRĂCIUN LA 31 DE
COPILAȘI. 25 de membrii ai Rotary Club Timișoara, prieteni ai rotarienilor
și membri ai Rotaract Club Timișoara au invitat 31 de copilași proveniți din
familii defavorizate pentru a sărbători împreună pe Moș Crăciun la Centrul
Comercial Euro. Fiecare copilaș a putut să își aleagă haine și jucării din diverse
magazine ale centrului comercial, bugetul total alocat acțiunii fiind de 9.300
lei. Întreaga sumă a fost adunată din donații.
La finalul acțiunii, rotarienii și copilașii au sărbătorit împreună la restaurantul
Papa Sam din centrul comercial.
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”DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET”, LA A CINCEA EDIȚIE. Acțiunea din acest
an a fost coordonată de Prof.Univ.Dr. Emilian Popovici și Horea Vișoiu, ambii
foști președinți ai Rotary Club Timișoara. La acțiune au mai participat: Diana
Andone, Cristian Bădescu, Florentin Banu, Radu Bufanu, Horia Bugarin,
Doina Busuioc, Radu Calomfirescu, Sabin Ceontea, Valentin Crețu, Radu
Diaconovici, Radu Dimeca, Delia Golcea, Petre Grigorof, Ioana Hațegan,
Andrei Lucaci, Iulia Lucaci Țundrea, Daniel Marcu, Gelu Mateescu, Vincenzo
Moderno, Felician Oană, Laila Onu, Dan Olimpiu Popovici, Carmen Rusmir,
Ovidiu Șandor, Monica Tion, Dan Văcaru, Simona Voișan.
Centrul Comercial Euro, cu sprijinul lui Darius Jumanca, s-a implicat
activ prin obținerea de discounturi la magazinele din incintă, prin rezervarea la
restaurantul Papa Sam și acordarea de suport și asistență pe parcursul întregii
acțiuni.
Selecția copiilor s-a făcut cu suportul Lailei Onu, președintele Fundației
Pentru Voi, prin intermediul Centrului ”Sfântul Nicolae” (centrul de copii aflați
în situații de risc).
FELICITĂRI DIN PARTEA GUVERNATORULUI. Milian Sopoian,
Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, a
transmis felicitări organizatorilor, susținătorilor și Cluburilor Rotary Timișoara
și Rotaract Timișoara.
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III. CĂSUȚA CU CASTANE LA TÂRGUL DE CRĂCIUN
CASTANE ROTARIENE ÎN SCOPURI CARITABILE. Rotary Club
Timisoara a demarat un proiect de strângere de fonduri din vânzarea de castane
coapte în Piața Victoriei la standul de Crăciun a tinerilor din Rotaract Club
Timișoara. S-a reusit strângerea a 1.300 lei din vanzarea de castane coapte.
”O CANĂ DE FERICIRE”. 20% din fonduri au mers către proiectul
Rotaract “O cană de fericire”, prin care tinerii rotaractieni utilează 11 containere
de locuit, destinate persoanelor fără adăpost din Timișoara.

”DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET”. 80% din fonduri au mers către proiecul
rotarian “Dăruiește un zâmbet”, prin care 31 de copilași proveniți din familii
defavorizate au sărbătorit pe Moș Crăciun la Centrul Comercial Euro. Fiecare
copilaș a putut să își aleagă haine și jucării din diverse magazine ale centrului
comercial, bugetul total alocat acțiunii fiind de 9.300 lei. Întreaga sumă pentru
această acțiune a fost adunată din donații.
www.rotary2241.ro
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SPIRITUL VIENEI LA TIMIȘOARA. Ideea cu castanele si cuptorul
de castane a plecat din inițiativa lui Daniel Marcu, membru al Rotary Club
Timișoara de a aduce o bucățică din cultura vieneză și austriacă la Timișoara.
În Austria, în perioada sărbătorilor de iarnă, consumul celebrelor “Maroni”
este o tradiție. Cuptorul pus la dispoziție de către Daniel Marcu este “Made
în Austria”, iar castanele vin din Italia, zona unde cresc castanele comestibile
nobile, datorită mărimii și gustului dulce.

IV. CINA DE CRĂCIUN ÎN FAMILIA ROTARIANĂ
CINA DE CRĂCIUN ÎN FAMILIA ROTARIANĂ. Rotarienii din Rotary
Club Timișoara au sărbătorit tradiționala Cină de Crăciun ”în familia rotariană”,
la sediul clubului, Hotel Iosefin Residence**** Timișoara.
Un număr de peste 50 de membri activi au participat la această acțiune deosebită,
care reunește”familia rotariană”, an după an, într-un cadru de sărbătoare și de
liniște, la capătul unui an calendaristic plin de cu activități și de împliniri.
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COLINDE ȘI MUZICĂ BĂNĂȚEANĂ CU TIBERIU CEIA. Colindele
românești și folclorul autentic bănățean, prin prezența binecunoscutului
Tiberiu Ceia, au întregit spiritul Crăciunului și atmosfera de sărbătoare.
”Corul” membrilor clubului a interpretat colindele tradiționale, sub ”bagheta”
asistent guvernatorului Dan Costineanu, past president al clubului si unul
dintre initiatorii si fondatorii bandului rotarian de muzica ”The Gears”.
SECRET SANTA A SOSIT PRINTRE MEMBRII SI COPII
ROTARIENILOR. Un alt moment special a constat in aducerea si oferirea de
cadouri membrilor clubului si copilasilor rotarienilor, prezenti la eveniment.
Copilasi care s-au straduit sa recite poezii sau sa interpreteze cântecele.
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Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis
I. 1 Decembrie – ziua consolidării realizărilor
Ca în fiecare an, oaspeții veniți la celebrarea Marii Uniri la Alba Iulia, în
Cetate, au fost întâmpinați în parcul din Cetate de domul geodezic – devenit
simbol al Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis - și de membrii clubului. Prieteni
dragi, ne-au venit în ajutor colegii de la Rotary Club București și Rotary Club
Ploiești. Pe lângă implicarea și sprijinul oferit în buna derulare a activităților
specifice momentului, am comemorat și sărbătorit împreună cei 99 de ani
trecuți de la Marea Unire și am pus bazele unor noi proiecte comune, viitoare.
Anul 2018 ne va apropia mai mult, iar sărbătorirea celor 100 de ani de la
făurirea României – stat modern – va fi încă un prilej pentru cluburile Rotary
de a contribui la organizarea de evenimente. Tinerii de la Interact și copiii de la
Rotakids Alba Iulia ne-au fost alături și ne-au ajutat ori de câte ori a fost nevoie.

II. Colinda copiilor de la Rotakids Alba Iulia

Mare a fost bucuria membrilor Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, când
au sosit colindătorii – copiii de la Rotakids Alba Iulia! Cu mic, cu mare, ne-am
așezat în jurul bradului de Crăciun și am ascultat glasurile îngerești ale copiilor.
Colindele au fost minunate, iar micii colindători au fost răsplătiți cu cadouri și
dulciuri.
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III. Colindători la Campusul Școlar de la Strungari

Cu toții așteptăm cu mare drag luna decembrie, dar membrii Rotary
Club Alba Iulia Civitas Solis, sunt nerăbdători să ajungă la copiii din Campusul
Școlar de la Strungari, județul Alba, pentru a-i revedea. Este deja tradiție, ne
cunoaștem așeptăm să ne revedem și în fiecare an are loc miracolul: copiii ne
umple sufletele cu inocența, bucuria și veselia lor, iar noi, le oferim cu mare
drag cadourile pregătite special pentru ei.
Campusul Școlar de la Strungari este locul unde ei își petrec timpul de
când încep școala în clasa întâi și până termină clasa a VIII-a, fiind o zonă
unde se practică transhumanța, distanța până la locuințele părinților e mare,
iar copiii aici învață, mănâncă, dorm, trăiesc împreună.
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Upcoming Events
Suior 2018, 26-28 ianuarie 2018, Complex Turistic Suior Baia Mare

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
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mihaela.goro@gmail.com
Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
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