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Dragi prieteni,
Luna februarie reprezintă pentru Rotary o perioadă în
care trebuie să fim mai atenţi la un subiect care, din păcate, este
tot mai des întâlnit în foarte multe medii și societăţi la nivel
mondial, de cele mai multe ori în contexte dificile. Fac referire
aici la conflicte, în termeni generali referindu-ne la războaie,
revoluţii sau alte forme prin care se manifestă acest flagel la
nivel mondial. Avem însă în aceste zile tumultoase pe care le
trăim câteva exemple care ne arată că la cel mai înalt nivel
întreţinerea unor conflicte sau generarea unora noi a devenit
chiar o strategie, uneori transformată în artă. La ce am putea să
ne așteptăm dacă în societăţi declarate foarte democratice, cu
principii puternice și cu o imagine solidă se întâmplă niște
lucruri în care noţiuni ca pacea, soluţionarea conflictelor rămân
simple deziderate pe hârtie.
Tocmai aici intervine rolul nostru și al organizaţiei pe
care o reprezentăm. Așa cum prin programele pe care le
derulăm la nivelul comunităţilor în care ne desfășurăm
activitatea reușim să facem lucruri mici, dar consistente,
comparabile uneori cu “o picătură într-un ocean”, așa suntem
datori să ne implicăm și să tratăm subiectul aplanării
conflictelor cu cea mai mare responsabilitate. Sunt convins că
există în între noi, rotarienii din District 2241, mici conflicte,
mici disensiuni de opinie și viziune, dar o atitudine deschisă și
camaraderească ne va ajuta să depășim astfel de stări. Una
dintre căile de rezolvarea o reprezintă dialogul, discuţia deschisă
despre sursa conflictului și identificarea soluţiilor pentru
aplanarea acestuia. Dacă vom reuși în primul rând noi să
demonstrăm că se poate acest lucru, vom fi capabili să le arătăm
și altora că este posibil și poate lumea devine mai bună. E doar
un vis?
Un vis a avut poate și Paul Harris atunci când, în 23
februarie 1905, înfiinţa Rotary. Visul s-a transformat în viziune,
în proiecte, în programe care au schimbat lumea și au adus
uneori și pacea. 112 ani de Rotary vom marca în luna februarie
motiv pentru care vă adresez sincere felicitări că sunteţi parte
din această minunată organizaţie. La mulţi ani, Rotary!
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Cu prietenie,
Mircea Ștefan Solovăstru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România și Republica Moldova
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ÎNTÂLNIREA COMITETULUI DISTRICTUAL ROTARY 2241
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA – TÎRGU MUREȘ
Rotarienii din Districtul 2241 România şi Republica Moldova şi-au nominalizat, la sfârşitul
săptămânii trecute, colegul de club care va deţine funcţia de guvernator în anul rotarian
2019-2020, în persoana lui Marian Neagoe, membru al Rotary Club Oradea. Nominalizarea
acestuia a fost făcută cu prilejul Întâlnirii Comitetului Districtual, care a avut loc la TârguMureş între 27 şi 29 ianuarie, la Hotel „Privo”, respectiv în incinta Palatului Culturii din
municipiu.
Accent pe rolul asistentului de guvernator
Gazda manifestării a fost Mircea Solovăstru, guvernator pentru anul rotarian 2016-2017 al
Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova, şi totodată reprezentant al Rotary
Club Târgu-Mureş. “Mă bucur că reuşim să ne vedem din nou în număr atât de mare, în
ciuda condiţiilor meteo destul de vitrege din ultima perioadă. Asta înseamnă că în continuare
se acordă atenţie
deosebită
organizaţiei
din
care facem parte”,
s-a
adresat
oaspeţilor Mircea
Solovăstru. “Anul
acesta am pus
accent deosebit pe
întărirea rolului pe
care îl are un
asistent
de
guvernator şi pe o
implicare
mai
accentuate
a
acestora în viaţa
cluburilor. Din ce
am văzut până
acum în vizitele
din
prima
jumătate a anului
rotarian, cred că
suntem pe drumul
cel bun”, a adăugat guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova,
care nu a omis să salute prezenţa la Târgu-Mureş a guvernatorilor din trecut, a
guvernatorului ales Emilian Sopoian şi a guvernatorului nominalizat Cristian Jurji.
În mod firesc, la finalul întâlnirii Mircea Solovăstru a transmis felicitări guvernatorului nominalizat
pentru anul rotarian 2019-2020, precum şi mulţumiri speciale câtorva persoane, companii şi instituţii
care şi-au adus contribuţia la reuşita manifestării: Azomureş, Mircea şi Violeta Oltean - proprietarii
companiilor IRUM şi Maviprod Reghin, Péter Ferenc - preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Fulop Timea - directorul Palatului Culturii din Târgu-Mureş şi
echipei din cadrul Rotary Club Târgu-Mureş.
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ÎNTÂLNIREA COMITETULUI DISTRICTUAL ROTARY 2241
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA – TÎRGU MUREȘ
Procedurile, conforme cu standardele Rotary International
Guvernatorul nominalizat pentru anul rotarian 2019-2020, Marian Neagoe, i-a avut
contracandidaţi pe constănţeanul Adrian Mihei, care a absentat, şi pe Alexandru Constantin
Iote din Alexandria. “Sunt foarte bucuros că procedura de nominalizare a decurs conform
cerinţelor Rotary International. Am avut un comitet de nominalizare de o înaltă calitate
profesională
şi
le
mulţumesc
membrilor
acestui comitet pentru
implicare. Vreau să îl
felicit pe Marian Neagoe,
în numele Comitetului de
Nominalizare, şi vreau să
ştie că ne-am pus mari
speranţe în el şi în anul tău
rotarian îţi dorim să faci
tot ce ţi-ai propus şi tot ce
îţi vei propune de acum
încolo. Îi felicităm şi pe
ceilalţi doi candidaţi, toţi
trei au fost candidaţi foarte
buni, de calitate şi suntem
mândri de ei”, a precizat
fostul guvernator Marian
Mocanu, în calitate de
preşedinte al Comisiei
de Nominalizare.
De asemenea, Comisia
de Nominalizare a mai
luat câteva decizii,
respectiv
nominalizarea
lui
Marian Mocanu pentru
funcţia
de
viceguvernator în anul
rotarian 2018-2019 şi
numirea
lui
Radu
Popescu (membru) şi a
lui Marian Mocanu
(membru supleant) în
Consiliul Legislativ.
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ÎNTÂLNIREA COMITETULUI DISTRICTUAL ROTARY 2241
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA – TÎRGU MUREȘ
“Dacă tu poţi, eu pot mai mult!”
Discursul susţinut de Marian Neagoe a fost simplu şi eficient, guvernatorul nominalizat
pentru anul rotarian 2019-2020 transmiţând colegilor de club câteva din principiile care îi
călăuzesc activitatea de rotarian. “Vreau să mulţumesc Comisiei de Nominalizare pentru
votul acordat. Vreau să mulţumesc tuturor membrilor Rotary din Districtul 2241 pentru că
au fost în mare parte alături de proiectele pe care au am încercat să le aduc în districtul
nostru şi nu în ultimul rând vreau să mulţumesc Clubului Rotary din Oradea, care a
“recidivat” a patra oară în a mă propune pentru această grea misiune. Apropo de faptul că au
fost 13 membri în Comisia de Nominalizare: mi-am depus candidatura într-o dată de 13. Am
avut încredere, pentru că eu intenţionat mi-am depus candidatura în data de 13. De ce?
Pentru că nu cred în realitate în aceste lucruri. Eu cred în leadership, cred în muncă, cred în
onestitate, cred în cele patru întrebări fundamentale ale lui Rotary. Acesta este crezul meu.
Crezul meu vine de la educaţia pe care am primit-o - şi le mulţumesc părinţilor mei pentru
tot ceea ce au făcut pentru mine - vine de la familia mea care m-a susţinut şi de la prieteni, de
la voi vine. Şi atunci, toată puterea aceasta o întorc înapoi şi rezultă un win-win, care face ca
totul să meargă perfect de 100 şi ceva de ani. Vă mulţumesc din nou, să aveţi parte de multă
sănătate şi să facem o echipă foarte bună. Am un principiu personal, vi-l spun de acum. Am
lucrat pentru multinaţionale 16 ani, nu am lucrat nicio secundă pentru nicio firmă de stat sau

altă firmă. De şase ani lucrez doar pentru mine. Principiul meu este următorul: dacă tu poţi,
eu pot mai mult! Vă rog frumos să fiţi în continuare de Rotary, voi toţi faceţi parte din viaţa
acestui district. El trebuie să crească, ca şi calitatea a membership-ului, avem oameni de
foarte bună calitate care se ocupă de acest aspect”, a menţionat Marian Neagoe.
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ÎNTÂLNIREA COMITETULUI DISTRICTUAL ROTARY 2241
ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA – TÎRGU MUREȘ
Péter Ferenc, alături de activitatea rotariană
Oaspeţii prezenţi în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureş au fost vizitaţi, timp
de câteva minute, de Péter Ferenc,
preşedintele Consiliului Judeţean
Mureş,
care
le-a
transmis
rotarienilor susţinerea sa şi a
instituţiei pe care o reprezintă.
„Întotdeauna mi-a făcut plăcere să
fiu prezent în rândul rotarienilor”,
a mărturisit Péter Ferenc. „Vă
felicit pe toţi cei care sunteţi
prezenţi aici - şi nu numai - pe toţi
rotarienii pe care îi cunosc şi pe
care nu îi cunosc pentru munca
efectuată
în
aceste
cluburi.
Consider că este o muncă deosebit
de importantă şi vă doresc succes”,
a
completat
preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş.
Rotary Club Târgu-Mureş, model de urmat
Dintre mesajele transmise în cadrul întâlnirii s-a remarcat şi cel al secretarului districtual
Andrei Moscviciov, care a mulţumit colegilor de club pentru prezenţa mai activă în 2016 pe
platforma informatică şi a dat
ca exemplu de urmat modul de
funcţionare al Rotary Club
Târgu-Mureş.
„Această
platformă ne rezolvă din toate
punctele
de
vedere
şi
comunicarea
internă
şi
comunicarea
externă.
Cu
această ocazie, fac apel să
insistaţi ca la nivelul cluburilor
să existe cel puţin o persoană
care are abilităţi de operare pe
această platformă. Referitor la
tema „Cum să funcţioneze mai
bine cluburile”, cred că
exemplul personal este cel mai
elocvent şi vă puteţi inspira la
modul în care funcţionează
colaborarea dintre cluburile din judeţul Mureş şi în special din Târgu-Mureş. Poate că
„ingredientele” sunt legate de comunicare, de acţiuni comune, de activităţi umane şi
relaţionare comună şi cred că acest lucru se poate replica la nivel naţional”, a punctat Andrei
Moscviciov.
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Schimbarea în bine a societăţii, obiectivul rotarienilor

Un alt subiect important tratat în cadrul Întâlnirii Comitetului Districtual s-a referit la
diseminarea mesajelor rotariene şi în afara clubului, către societate. „Expresivitatea noastră
reuşeşte să genereze reacţii. Şi cred că la maturitatea şi în special la dimensiunea pe care a
atins-o Rotary trebuie să avem această conştiinţă de leadership din ce în ce mai mult. În mod
greşit se înţelege că leadershipul pe care ar trebui să îl facă
comisia de leadership se referă
doar la îmbunătăţirea calităţii
oamenilor şi membrilor din
Rotary. Greşit, pentru că noi,
prin selecţia noastră, ar trebui
să fim deja elite şi dacă suntem
elite automat suntem şi lideri,
iar acest lucru este foarte
important ca acest leadership
să fie făcut oriunde suntem, nu
numai în club şi nu numai în
cadrul proiectelor. Proiectul
este un rezultat al activităţii
noastre, nu este finalitatea
activităţii noastre. Finalitatea
activităţi noastre este să
schimbăm societatea din jurul nostru, să avem acest efect de lider pe care îl avem peste tot”,
a transmis Marian Popa, preşedintele Comisiei de Leadership.
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ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA – TÎRGU MUREȘ
Atelier despre secretele comunicării eficiente
Invitatul special al Întâlnirii Comitetului Districtual a fost Alexandru Agarici, trainer de
expresivitate a vorbirii în cadrul Şcolii de Expresivitate a Vorbirii, care a condus, timp de
aproape o oră, un atelier interactiv despre tehnici şi secrete pentru îmbunătăţirea
comunicării verbale
sau
non-verbale.
„Principala valoare a
comunicării
este
credibilitatea,
iar
scopul fundamental
al comunicării este
trăirea, sentimentele
dezvoltate în final
ale
publicului.
Vorbim pentru ca
ideile să le rămână
oamenilor în minte,
iar
noi
să
le
rămânem în suflet.
Dacă una din aceste
două condiţii nu se
întâmplă,
vorbim
degeaba”, a punctat
trainerul în expresivitatea vorbirii.
La finalul atelierului, Alexandru Agarici a prezentat şi concluziile, respectiv „cei 5C” esenţiali
pentru o
comunicare
eficientă: credibilitatea,
claritatea,
coerenţa,
concizia
şi
carisma.
„Fundamentală
este
credibilitatea. Cine nu
este credibil, degeaba
vorbeşte. În al doilea
rând,
vorbim
despre
claritate. Dacă ceea ce
vorbim nu este foarte clar,
degeaba vorbim pentru că
ascultătorul poate spune:
„Îl cred pe omul acesta,
dar nu prea ştiu ce a
spus.” Trebuie să fim
coerenţi, pentru că dacă
în mijlocul discursului începem să dăm mesaje care nu sunt pe drumul declarat al nostru nu
mai suntem concişi. Concizia e o valoare fundamentală, iar a fi carismatic înseamnă ca după
ce un om îţi vorbeşte, să tragi concluzia că omul a fost plăcut”, a subliniat invitatul special al
rotarienilor.
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CAREER MENTORING DAY – TÎRGU MUREȘ
Mentorat de top pentru viitorii rotarieni
Hotel „Grand” din Târgu-Mureş a găzduit sâmbătă, 28 ianuarie, Career Mentoring Day,
eveniment organizat de Districtul Rotary 2241 România şi Republica România - Vocational
Service Committee şi Rotary Club Târgu-Mureş. Timp de aproximativ patru ore, peste 50 de
tineri membri sau simpatizanţi ai cluburilor Rotaract şi Interact din România şi Republica
Moldova au avut şansa de a discuta, faţă în faţă, cu zece mentori, performeri din diverse domenii
de activitate, invitaţi să dezvăluie ingredientele succesului în carieră.
Dialog despre competenţe şi abilităţi
Manifestarea a fost coordonată de Gabriela Puskas, vocational service chair în cadrul Districtului
2241 România şi Republica Moldova, care s-a declarat mulţumită de modul în care tinerii au
interacţionat cu mentorii. „Evenimentul este construit în jurul a şase mese rotunde. La fiecare
masă există cel puţin câte un mentor sau chiar doi mentori care au aceeaşi meserie. În total, au
dat curs invitaţiei noastre zece mentori. Ideea principală este de a le oferi tinerilor o perspectivă
diferită la meseriile pe care le au membrii rotarieni, în sensul de a le lărgi perspectivele legate de
posibilele cariere şi oportunităţi de carieră pe care le-ar putea avea în viaţă. Este o şansă unică de
a pune întrebări despre competenţe, despre abilităţi şi de a primi sfaturi din partea mentorilor
rotarieni care au reuşit să aibă succes şi performanţă în carierele lor. Întâlnirea dintre tineri şi
mentori mi s-a părut foarte naturală, deschisă şi autentică. Tinerii au pus multe întrebări, ceea ce
cred că este un
semn bun. La
mesele la care am
lucrat, întrebările
tinerilor au fost
legate
de
competenţe,
de
abilităţi,
de
modul în care iau
decizii în situaţii
complicate
sau
chiar conflictuale.
Ce anume i-a
motivat
să
meargă
înainte
atunci când toate
lucrurile arătau
că nu mai sunt
şanse de a merge
înainte, care a
fost
motivaţia
interioară care i-a
propulsat înainte,
ce anume preţuiesc în meseriile lor. Întrebările au fost foarte interesante”, a declarat Gabriela
Puskas.

Din cuprins…
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CAREER MENTORING DAY – TÎRGU MUREȘ
Invitaţi de valoare
Pe lista mentorilor invitaţi să ofere recomandări şi sfaturi tinerilor în alegerea carierei s-au aflat:
Csegzi Sandor - fizician, fost viceprimar al municipiului Târgu-Mureş, Vasile Costea - avocat,
Mircea Suciu - profesor universitar în cadrul UMF Târgu-Mureş şi medic stomatolog, Victor
Mihăilescu - arhitect, Meda Neagoe - medic oftalmolog, Ovidiu Cotoi - profesor universitar şi
decan al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Târgu-Mureş, Emanoil Viciu - antreprenor, Sorin
Pop - inginer, Florin Crăciun - economist şi Jakob Maria Terezia - economist.
„Am avut parte de multe
întrebări interesante. Le-am spus
tinerilor că într-o afacere, banii
sunt pe locul trei. Pe locul unu
este dorinţa de a face afacerea şi
faptul să crezi în ea. Apoi,
concepţia şi organizarea afacerii,
şi după aceea vin banii. E greu să
dau recomandări, dar dacă e
vorba de tineri care vor să facă
afaceri atunci trebuie să îşi
asigure că sunt în stare să îşi
plătească
preţul
afacerii.
Înseamnă enorm de multă
muncă afacerea”, a afirmat
Emanoil Viciu.
„A fost o întâlnire interesantă,
am vorbit despre Medicină şi parţial despre educaţie, iar întrebările au fost variate, la fel de
interesante ca şi manifestarea în sine. Am recomandat tinerilor ca în profesia de medic să fie
serioşi, să fie capabili de
foarte multă muncă, să fie
capabili să reziste frustrării
legate de faptul că atunci
când ei termină facultatea
deja colegii lor care au făcut
alte specializări s-ar putea
să lucreze şi să fie deja pe
direcţie unei cariere, pe
când ei vor mai avea încă de
învăţat 5-6-7 ani, în funcţie
de ceea ce doresc să facă,
dar la un moment dat, după
10-15 ani, lucrurile se
echilibrează şi vor avea
aceleaşi satisfacţii pe care le
au şi ceilalţi colegi”, a
precizat şi Mircea Suciu,
prezent atât în calitatea de mentor cât şi în cea de preşedinte al Rotary Club Târgu-Mureş pentru
anul rotarian 2016-2017.

Din cuprins…
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CAREER MENTORING DAY – TÎRGU MUREȘ
Tinerii, motivaţi de exemple de succes
Efortul organizatorilor de a asigura condiţii optime pentru desfăşurarea Career Mentoring Day,
incluzând aici şi prezenţa
unor mentori a căror
activitate este recunoscută
în comunitatea mureşeană,
a fost apreciată de tinerii
participanţi, care s-au
declarat mulţumiţi de
modul în care întâlnirea şia atins scopul.
„Sunt membru Interact de
un an şi jumătate şi simplu
fapt că ajută întreaga

comunitate este de ajuns
pentru a mă motiva”, a
mărturisit Alis Morar,
din Târgu-Mureş.
„Eu nu fac parte din
Interact dar am fost
invitată şi mă bucur
foarte
mult
pentru

Din cuprins…

invitaţie. Întâlnirea cu
mentorii
mi-a
întărit
cumva decizia pentru
viitoarea mea carieră.
Chiar mi-a fost de folos
întâlnirea. Eu vreau să
urmez Medicina, pentru
care este nevoie de multă
corectitudine, flexibilitate
şi multă perseverenţă”, a
precizat şi Ioana Podar,
din Târgu-Mureş.
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COLABORARE ROTARY DISTRICT 2241 – LIONS ROMÂNIA
Guvernatorul District 2241, Mircea Ștefan Solovăstru, a participat în luna ianuarie
la Gala Lions, desfășurată la București, cu scopul de a prezenta un proiect de
ajutorare a persoanelor cu problem de vedere. Cu această ocazie a fost transmis
un mesaj cu privire la colaborarea dintre cele două organizații. “Mă bucur că sunt
în această seară în mijlocul dumneavastră ceea ce demonstrează din nou că
există relații de colaborare între două organizații care au ca scop primordial
sprijinul pe care îl acordă comunităților. De multe ori, Rotary și Lions s-au întâlnit
în diferite proiecte desfășurate în comunități din România ceea ce nu poate decât
să ne bucure. Mandatul meu de Guvernator pentru anul rotarian 2016 - 2017 are
în prim plan educația. Este nevoie ca tinerele generații să aibă ceva mai multă
șansă pentru că tinerii sunt cei care în câțiva ani vor începe să ia decizii și pentru
noi. Proiectul pentru care se organizează gala din această seara atinge indirect și
acest segment. Pentru că atunci când m-am referit la educație nu am avut în
vedere doar partea strict școlară, ci m-am referit și la multe alte aspecte pe care
părinții le neglijeaza atunci când își cresc copiii. Poate că unii dintre ei fac asta tot
din lipsă de educație. Am învățat că este mai important să prevenim, decât să
tratăm.
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ROTARY CLUB BRĂILA – CARAVANA YEP
Rotary Club Brăila a derulat cu succes în perioada 15 - 31 ianuarie 2017 o campanie de promovare a
Programului Rotary Internaţional de Schimb de Tineri - YEP - în școlile brăilene, intitulată Caravana
YEP -2017, la care au participat peste 100 de tineri interesaţi de oportunităţile acestui program. Formula
adoptată de prezentare a Programului YEP a fost cea a sesiunilor susţinute de o echipă formată din
membrii Clubului Rotary și din cei ai Clubului Interact. Preambulul sesiunilor derulate în două școli de
prestigiu din Brăila, Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci și Colegiul Naţional N. Bălcescu, a constat în
prezentările elevilor participanţi în taberele din anul 2016, care au evidenţiat impactul ca valoare
formativă a întâlnirilor prilejuite de acestea, percepute de toţi tinerii ca autentice procese de cunoaștere,
ilustrându-le cu fotografii. Selectăm două dintre acestea:

Ana-Maria Ţăranu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional Gh. M. Murgoci:
Participarea într-o tabară Rotary a fost, pentru mine, cea mai memorabilă oportunitate de a
comprima, in cele două săptămâni petrecute in Kosice,
Slovacia,
elementele
necesare
TABĂRĂ
DE OLĂRIT
ÎN MOLDOVA
transformării lor într-o experienţă valoaroasă - de la întâlnirea cu o nouă cultură în cadrul
familiei mele gazdă până la a îi întelege o parte din istorie și limbă, de la a învăţa saluturi în
Bengali și ebraică, până la a-mi vedea propriul robot deplasându-se cu succes pe o un traseu
competiţional, de la a explica România noilor mei prieteni până la a privi Slovacia din înălţimea
munţilor Tatra.
Eric Georgescu, clasa a X-a,
Liceul Panait Cerna
Am 16 ani și in anul 2016
am fost în prima mea tabără
Rotary. Am participat la o
tabără de canotaj intitulată
Rowing on the northern
lakes,. A fost o experienţă
minunată. Tabara a fost în
Italia și a durat două
săptămâni. Activităţile au
fost diverse, de la vizite, tras
cu arcul, mers la plajă,
sesiune de antrenament
zilnice. Anul acesta am
decis sa merg din nou in
taberele Rotary și invit cât
mai mulţi tineri doritori de
aventură să aplice în
următorii ani.
A două secvenţă a sesiunilor a constituit-o prezentarea Programului YEP, 2017, cu detalieri
referitoare la accesarea platformei de înscriere, urmată de simularea unei aplicaţii, marcânduse toate etapele înscrierii
Întrebările din finalul întâlnirilor adresate membrilor Clubului Rotary, ce vizau aspecte
precum: elaborarea textului de motivarea a opţiunii pentru alegerea unei tabere, recomandările
date de profesori pentru tabere, regulile de tehnoredactare etc. au reflectat interesul foarte
mare al tinerilor brăileni pentru acest program, confirmându-se însă și eficienţa formulei de
promovare, dar și valoarea persuasivă a intervenţiilor celor care au participat în anul 2016.
Menţionăm că până la acest moment, 1 februarie, 2017, sunt validate pentru tinerii din Brăila 5
aplicaţii YEP, în așteptare fiind încă 22.

12

RC BISTRIȚA NOSA – SPRIJIN PENTRU PERSOANE VULNERABILE
„Orice lucru cumpărat poate fi un cadou...dăruirea, însă, înseamnă a da o parte din tine însuţi!
Ea este Denisa și are 7 ani. Locuiește într-o casă sărăcăcioasă la marginea localităţii Sigmir,
judeţul Bistriţa Năsăud. Merge la școală, are note bune, dar soarta
pentru ea a fost nedreaptă. Pentru ea și pentru familia ei, bucuria a venit
cu ajutorul prietenilor de la Rotary Club Bistrita Nosa. Dulciuri,
alimente, încălţăminte și îmbrăcăminte au umplut pachetele aduse cu
grijă de cei de la Rotary Club Bistriţa Nosa. Nimic nu egalează bucuria
din ochii unui copil.

RC SATU MARE – REZULTATE CAMPANIE SOCIALĂ!
În luna ianuarie membrii Cluburilor Rotary și Rotaract Satu Mare au făcut o vizită la Secţia de
ATI
(Anestezie și
Terapie Intensivă) a
Spitalului Judeţean de
Urgenţă pentru a
preda cele 21 saltele
antiescară, 10 perne
antiescară, 1 cărucior
cu wc si 2 perne
antiescară tip botoșei
achiziţionate
cu
sprijinul sătmărenilor
și a sponsorilor ca
urmare a desfășurării
proiectului Rotaract O Cană de Fericire Ediţia a III a. Din
fondurile
strânse
urmează să mai fie
făcute alte donaţii
pentru aceeași secţie,
cât și pentru secţia Gastroenterologie.
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RC VASLUI – ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ SUB EGIDA ROTARACT
De mai bine de 1 an de zile, RC Vaslui încearcă să ajute la reînfiinţarea Clubului Rotaract din
Coventry – Anglia. Totul a pornit atunci când domnișoara Paula Ghintuiala, membru al
Clubului Rotaract Vaslui, a fost acceptată la Universitatea Coventry din Anglia. Având
experienţă în mișcarea Rotaryana a dorit sa contacteze și în Coventry, prieteni din Rotaract. A
luat legatura cu Robert Villette, în prezent președintele Clubului Rotary Coventry, de la care a
aflat că există un Club Rotaract în Coventry, dar cu 1 singur membru. Paula a început să caute
studenţi români și nu numai, din cadrul universităţii care să fie animaţi de “spiritul Rotary”.
În scurt timp, Clubul Rotaract Coventry va RENAȘTE, și suntem mandri că la acest important
eveniment, am putut contribui și noi. Iată și minuta întâlnirii, compusă de Paula.
23 Ianuarie 2017
„Am fost primiți la Clubul de Cricket, clădirea în care cei din clubul Rotary din Coventry își
organizează mereu întâlnirile. Am fost primiți cu brațele deschise și caldură, spunându-ne
că toți românii pe care i-au întâlnit au fost oameni muncitori, că peisajele țării noastre sunt
nespus de frumoase și că trebuie să le prețuim. Le-am povestit despre Universitate și
cursurile de astăzi, ce proiecte vom face, ce ne place să facem în timpul liber, cum tehnologia
a evoluat și nici nu știi dacă să o consideri un avantaj sau nu.
Mai intâi, s-a servit
masa
caldă,
pe
urmă au început
discuțiile de pe lista
cu
activități.
Vorbitorul invitat la
întâlnire a prezentat
asociația
sa
și
proiectul principal,
numit ‘Remap’, prin
care voluntari din
întreaga
lume
ajutau
anumite
cazuri
pe
care
spitalul nu le putea
ajuta în mod direct.
De exemplu, printre
alte povești, a fost
prezentată o femeie
născută cu picioare
prea scurte pentru
corpul
ei,
dar
normală de la brâu în sus, ce nu putea ajunge pana la chiuvetă pentru a spăla vasele. Se
urca pe două cutii, apoi pe un scaun, un proces greoi și foarte periculos; voluntarii strâng
câte o liră și au ajuns să îi construiască din materiale aduse de peste tot un scaun cu spătar
și trepte, pe care să urce în perfectă siguranță. Rotary i-a oferit o sponsorizare.
Ne-am prezentat clubul și le-am mulțumit pentru ajutorul oferit. Am vorbit despre cum ne
vor deschide un cont în bancă. La următoarele întâlniri cu clubul vom întocmi un buget
pentru următoarele luni pe care sa îl prezentăm. În cele din urmă, procesul a fost
îndelungat, dar a meritat. Vom putea funcționa ca un club perfect constituit.”
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PROIECT ROTARY - BVB
Cu ocazia evenimentului festiv de deschidere a
anului bursier, organizat de Bursa de Valori
București, Guvernatorului District 2241 Mircea
Ștefan Solovăstru a avut o discuţie cu președintele
BVB Ludwik Sobolewski. S-au stabilit chestiuni de
principiu despre proiectul pe care îl va derula
Rotary în colaborare cu BVB ce are în centru

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 KRONSTADT BRAȘOV – EDUCAȚIE
dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul
tinerilor rotarieni din România și Republica
Moldova.
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

