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Scrisoarea Guvernatorului
Februarie
Dragi prieteni rotarieni,
Februarie este o lună importantă
pentru Rotary deoarece aceasta este luna
în care organizaţia noastră a luat naștere.
Vom sărbătorii aniversarea a 113 ani de
serviciu rotarian pe data de 23 februarie si
va indemn sa marcati in club si localitati
acest lucu.
Februarie este și „Luna păcii, a prevenirii și soluționării conflictelor”.
Milioane de oameni de peste tot din lume sunt în prezent refugiați din
cauza conflictelor armate sau a persecuției. 90% din victimele războaielor
sunt civili și aproximativ jumătate sunt copii. Ca de obiecei, Rotary
nu rămâne pasivă față o nevoie majoră a omenirii. Putem enumera
aici proiecte care combat sărăcia, inegalitatea, tensiunile etnice, lipsa
accesului la educație sau distribuția inegală a resurselor.
Rotary refuză să accepte conflictul ca mod de viață, așa că vă
lansez rugămintea să ne concentrăm pe găsirea unor modalități prin
care fiecare dintre noi, cluburile, și districtul nostru pot „face diferența”
și contribui la pace în lumea din care facem parte.
Uitându-mă în jur, nu pot să nu remarc o serie de proiecte
extraordinare, dezvoltate de rotarieni în domenii diverse precum:
1. Îmbunătățirea calității vieții. Membrii Rotary au creat Fundația
People for People, care a ajutat 10.000 de familii să-și permită alimente,
îmbrăcăminte, chirie, utilități, medicamente și alte necesități.
www.rotary2241.ro
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2. Creșterea gradului de conștientizare a bullyingului. Cluburile
Rotaract din Filipine desfășoară campanii anti-bullying în școli
pentru a învăța copiii cum să facă față conflictelor în mod pașnic de
la o vârstă fragedă.
3. Protecția supraviețuitorilor violenței domestice și a familiilor
acestora. Statul american Louisiana are a patra cea mai înaltă
incidență a deceselor cauzate de violența domestică. Membrii Rotary
locali au abordat această problemă ajutând un adăpost să ofere hrană,
îmbrăcăminte, și consiliere pentru peste 500 de femei într-un an.
4. Dezvoltarea abilităților diplomatice ale tinerilor lideri. Proiect
inițiat de Clubul Rotaract TEAM Baia Mare, care prin simularea
activității ONU, oferă oportunitatea tinerilor din întreaga lume de a
interacționa și a lucra împreună pentru pace. Anul acesta, evenimentul
va avea loc în New Delhi, India, în perioada 20-22 aprilie.
Paul Hariss spunea: „Cel mai virtuos război este Războiul împotriva
Războiului”.
Închei această scrisoare cu speranța că ați avut parte de un început
de an bun și productiv. Mulțumesc Comitetului Districtual pentru
participarea la Șuior precum și tuturor pentru dedicarea voastră și
suportul pe care l-am resimțit. Vă mulțumesc pentru că ajutați Districtul
2241 să fie unul activ și plin de viață rotariană. Acum, haideți să „facem
diferența” și să avem în continuare un an Rotary minunat!
										Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
www.rotary2241.ro
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RC Bucuresti

I. Conferință de presă la spitalul “Grigore Alexandrescu”

Clubul Rotary Bucuresti impreuna cu Spitalul
de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”,
au sustinut o conferinta de presa unde au participat
ziaristi si reporteri TV.
Conferinta de presa a avut loc la spitalul
‘’Grigore Alexandrescu’’.
Medici români şi străini vor opera zece copii
cu probleme cardiace şi vor interveni în cazul altor
7 prin cateterism.

Medici români şi
străini vor opera
zece copii cu
probleme cardiace
şi vor interveni în
cazul altor 7 prin
cateterism.

Este cel de-al doilea Global Grant si cea de-a cincea misiune care are
loc la Spitalul de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” sub finantare
Rotary International.
www.rotary2241.ro
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II. Un vis devenit realitate
Este o responsabilitate uriaşă să ai în mâini viaţa sau viitorul unui copil.
Saptamana trecuta, pentru Spitalul de Copii “Grigore Alexandrescu” si Rotary
Club Bucuresti, un vis a devenit realitate!

Echipa de doctori romani formata din: medic
chirurg Manuel Chira, medic chirurg Andrei
Barsan, medic rezident chirurg Olivia Vasile, medic
anestezist Cristina Marinescu, perfuzionist Viorel
Paraschiv, asistent OR Irina Ostrosina, opereaza
copiii pe inima la Spitalul de Urgenta pentru Copii
“Grigore Alexandrescu”.
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Rotary Club
Bucuresti felicita
si aplauda intreaga
echipa medicala
pentru aceasta
performanta!
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RC Alba Iulia Civitas Solis

Anul ”România 100” la Alba Iulia
La Alba Iulia, anul ”România
100” a debutat cu prima din cele patru
conferințe organizate de cluburile Club
Lions Alba Iulia, Rotary Club Alba
Iulia, Rotary Club Alba Iulia Civitas
Solis, Rotary Club ”Floare de Colț”
Abrud-Cîmpeni, Rotary Club Aiud,
Rotary Club Sebeș.
Această conferință s-a desfășurat în data de 23 ianuarie, la Muzeul
Principia, în ”inima” Cetății, fiind un dialog - atât între cei doi profesori invitați,
de la Facultatea de Istorie și Arheologie - cât și cu publicul. Tema, desigur, a fost
Mica Unire – 24 ianuarie 1859 -, premergătoarea Marii Uniri de la 1 decembrie
1918.

RC Baia Mare 2005

EVENIMENT DISTRICTUAL ȘUIOR
Într-o ambianță idilica, la Complexul Turistic Șuior, în inima
Maramureșului, în perioada 26 – 28 ianuarie s-a desfășurat primul eveniment
rotarian districtual din acest an.
La convocarea Guvernatorului Emil Sopoian, mai mult de 120 de rotarieni
din România și Republica Moldova au participat la acțiunile organizate la Șuior.
Organizat pentru prima data, Consiliul Consultativ al PDG, DG, DGE și DGN
s-a desfășurat în seara zilei de 26 ianuarie și a deschis seria acțiunilor organizate
în cadrul acestui eveniment districtual.
www.rotary2241.ro
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Ziua de sâmbătă a debutat cu Seminarul de Leadership unde mai mulți
colegi din cluburile D2241, au susținut prezentări deosebit de interesante și
captivante.

La finalul seminarului DGE Cristian Jurji – proaspăt revenit în țară de la
Adunarea Generală de la San Diego, a prezentat – Tema Prezidențială 2018 –
2019.
Comitetul de Nominalizare al Guvernatorului pentru anul 2020 – 2021
s-a întrunit tot sâmbătă sub președinția PDG Daniel Condurache și a confirmat
ca și Guvernator Nominalizat 2020-2021 pe colegul nostru de la RC Râmnicu
Vâlcea – Cozia Wilfred Călinoiu.
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RC Cismigiu

Acțiune la centrul de plasament din Domnești
În ianuarie 2018, membrii clubului Rotary București Cișmigiu au fost
alături de copiii din cadrul centrului de plasament din Domnești prin susținerea
angajamentului de implicare în educație. Tinere talente, demne de promovat,
copiii aflați în centru participa în cadrul proiectului ArtRotary.

ArtRotary este un
proiect de educație
prin artă al clubului
Rotary Cișmigiu
destinat susținerii
copiilor care provin
din centre de
instituționalizare sau
medii defavorizate
ArtRotary este un proiect de educație prin artă al clubului Rotary Cișmigiu
destinat susținerii copiilor care provin din centre de instituționalizare sau medii
defavorizate prin însușirea unor vechi meserii (pictura, pictura iconografică
pe sticlă, țesutul manual la război, arta brodatului manual etc), cei mici fiind
ajutați să își însușească tainele acestor meserii vechi și frumoase și astfel încât
la vârsta maturității să devină sustenabili..
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RC Marghita

I. Educație muzicală la grădinițe
Rotary Club Marghita a organizat o serie de lecții muzicale educative la
grădinițele din oraș, susținute de instrumentiști de la Sagittarius Quintet din
cadrul Filarmonicii Oradea. Prichindeilor le-au fost prezentate instrumentele
muzicale (vioara, viola, violoncelul), au fost lăsați să le atingă și să ciupească
corzile pentru a auzi sunetele. Artiștii au prezentat câteva povestioare muzicale,
având ca personaje copilași și animăluțe, au redat sunete din natură, de la ferma
animalelor sau din pădure, spre curiozitatea și bucuria copiilor. Activitățile s-au
transformat în miniconcerte interactive, la care au participat instrumentiștii si
copiii împreună.

În ultimele luni, au fost organizate mai multe astfel de lecții muzicale, în
colaborare cu educatoarele de la grădinițele din localitate. Proiectul este deja în
derulare de trei ani, fiind sponsorizat de Rotary Club Marghita, care urmărește
astfel să ofere micuților de la gradinițe șansa să se apropie de muzica clasică,
încă de la cea mai fragedă vârstă.
Lecțiile muzicale educative vor continua periodic și în acest an.
www.rotary2241.ro
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II. O lecție învățată, o viață salvată
Rotary Club Marghita a donat Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” din
localitate un manechin special pentru învățarea și exersarea procedurilor de
resuscitare și salvare a persoanelor aflate în stare de criză, accident, etc. După
aceasta, a organizat pentru liceeni lecții de pregătire pentru acordarea primului
ajutor.
Mai multe grupe de elevi
de la liceele din oraș au
participat periodic la
activități de instruire
pentru a învăța să acorde
primul ajutor

Mai multe grupe de elevi de la liceele din oraș au participat periodic
la activități de instruire în acest sens, pentru a învăța să acorde primul ajutor
în caz de nevoie unei persoane aflate în dificultate. Instructajul a fost făcut
de cadre medicale de la spital, sub coordonarea medicului dr. Györfi András,
membru al Rotary Club Marghita. “Suntem responsabili unul față de celălalt și
trebuie să putem acționa eficient pentru a-l ajuta pe semenul nostru în condiții
în care lumea se pare că se năruie în jurul lui. Trebuie să știm să ne sprijinim
la nevoie“, este mesajul cu care medicul începea instructajul în fața liceenilor.
Acestora le-au fost prezentate mai multe tehnici de resuscitare și reanimare,
aplicate manechinului, atât teoretic cât și practic.
Elevii au învățat și exersat pe rând aceste procedee medicale, acumulând
cunoștințe care le-ar putea fi de folos în situații reale. Au fost organizate mai
multe astfel de activități la Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” din Marghita,
la care au participat elevi din clasele IX-XII de la Colegiul Național “Octavian
Goga” și Liceul Teoretic “Horvath Janos” din oraș.
www.rotary2241.ro
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RC Slobozia

Un nou proiect pentru educația non-formală a tinerilor
Rotary Club Slobozia a început implementarea unui proiect ce susține
educația non-formală a tinerilor din comunitate. Sâmbătă, 27 ianuarie, primul
pas a fost făcut cu voluntarii Interact Slobozia. Aceștia au participat la un
workshop cu tema “management-ul timpului”.

Mulțumim domnului Remus Bălan pentru că a împărtăşit o mulțime de
informații extrem de utile, precum organizarea eficientă a timpului ori sporirea
productivității într-o manieră distractivă şi foarte atractivă. Tinerii au apreciat
foarte mult această initiațivă şi sperăm să mai beneficiem de vasta experiență a
dumnealui și pe viitor.
De asemenea, mulțumim domnului Alexandru Tudose pentru susținerea
acestui proiect şi Centrului Cultural “Ionel Perlea” pentru găzduire!

www.rotary2241.ro
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RC Târgu Jiu

I. Dăruiește de Sărbători
A devenit o tradiție ca înaintea sărbătorilor de iarnă Clubul Rotary din
Târgu Jiu să dăruiască bucurie.

Anul acesta am hotărât să mergem în școli
pentru a aduce zâmbete copiilor. Am pregătit 100
de pachete de sărbătoare pentru copii, cu multe
dulciuri dar și cu jucări. Acestea au fost oferite
copiilor de la Liceul de Arte din Targu Jiu și de la
Scoala Generala din Ștefanesti - Targu Carbunesti
Doar împreună putem aduce un zâmbet pe
chipul copiilor!

www.rotary2241.ro

“Am încercat și în acest
sfârșit de an să aducem
bucurie în sufletul
copiilor. Suntem convinși
că fiecare bucurie pe
care o putem aduce
copiilor ne va face
viața mai frumoasă” a
declarat Stefan Ghimisi
-președintele Clubului
Rotary din Targu Jiu.
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II. O Cana de Fericire
Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat în perioada 21-23 decembrie 2017,
pentru prima dată la Târgu Jiu, Proiectul O cană de Fericire.

Proiectul s-a desfașurat între orele 1800 și
2100 în cadrul Târgului de Crăciun din Centrul
Municipiului Târgu Jiu Au fost împărțite 365 de
căni unicat corespunzatoare celor 365 de zile
ale anului viitor, fiecare cană având povestea ei.
Cănile au fost oferite cu vin fiert sau ceai fierbinte
pentru toți cei care au donat pentru achiziția
unei pianine necesară elevilor Liceului de Artă
Constantin Brailoiu din Târgu Jiu.
Împreună însuflețim orașul, făcând fapte
bune!

www.rotary2241.ro

“A fost un proiect reușit,
în urma acestui proiect
donațiile au însumat 4053
lei, sumă cu care vom
achiziționa o Pianina
pentru elevii Liceului
de Arta din Targu Jiu.
Mulțumim tuturor celor
care au trecut pe la Casuța
noastra și sperăm că, am
oferit porția de fericire
atat de necesară” - a
declarat Stefan Ghimiși,
președintele
Clubului
Rotary din Targu Jiu
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III. Talent Show
Sâmbătă 16 decembrie 2017 la Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat finala celei
de-a VIII-a ediție a concursului national “Talent Show”
Concursul a reunit câte un concurent din fiecare județ promovând
creativitatea, perseverenţa și dezvoltarea simţului artistic şi, cel mai important,
încurajând tinerii să nu renunţe la visurile lor. Concursul este organizat de
Clubul Interact din Râmnicu Vâlcea.

Clubul Interact din Targu Jiu a fost reprezentat de Jassica Lazărescu, elevă
în clasa a VII-a la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, aceasta
participand în concurs cu o piesa “You lost me ” a Christinei Aguilera
In urma reprezentației, Jassica a câștigat concursul impunându-se în fața
celorlalți 23 de participanți, locurile II si III revenind reprezentanților Județelor
Constanța și Satu Mare

www.rotary2241.ro
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RC Viseul de Sus

Proiect internațional adresat copiilor cu cerințe educaționale speciale
Sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale este unul dintre
proiectele de suflet ale Clubului Rotary Vișeu de Sus, încă de la înființarea
acestuia. În fiecare an, se implică în evenimentele ce au ca scop integrarea,
evidențierea și premierea talentelor, dar și recuperarea copiilor.
Pentru cel mai recent proiect adresat copiilor de la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Vișeu de Sus, ”Materiale de logopedie și kinetoterapie pentru
recuperarea copiilor cu CES”, clubul vișeuan (președinte Alexandru Machedon)
s-a bucurat de implicarea clubului Rotary Paris Concorde (președinte Philippe
Geoffroy).

Colaborarea cu Rotary Paris Concorde se datorează, în primul rând,
vișeuanului Vasile Tomoiagă, membru activ al clubului parizian. Primele
legături s-au creat în primăvara acestui an, când a fost organizată o vizită
rotariană în Maramureș, având ca scop întărirea colaborării între Franța și
România în vederea realizării de proiecte în folosul comunității. Proiectul a
fost inițiat de Vasile Tomoiagă în luna noiembrie 2016, la dorința clubului din
care face parte și s-a concretizat în perioada 27 aprilie - 1 mai 2017.
www.rotary2241.ro
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Încă de pe atunci, RC Paris Concorde și-a manifestat interesul de a se
implica într-unul dintre proiectele de suflet ale RC Vișeu de Sus: sprijinirea
integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale.
De Moș Nicolae, copiii și cadrele didactice au primit materialele, în
valoare de 2000 euro, care le vor fi de mare folos în procesul de recuperare. Pe
partea kinetoterapeutică, școala a primit: un stepper, o bicicletă verticală, bară
de tracțiuni, saltea de gimnastică, bandă de alergat magnetică, un spalier, două
seturi de gantere, discuri pentru balans.

Nici importanța recuperării logopedice nu a fost pierdută din vedere
de cele două cluburi. În această direcție, s-au achiziționat: jocuri didactice,
exerciții logopedice, exerciții prematematice, truse logice, truse didactice,
alfabetare, povești terapeutice, seturi pentru conștientizarea copiilor și pentru
creșterea încrederii în sine, materiale cuprinzând strategii pentru prevenirea
problemelor de comportament. De asemenea, un videoproiector nou va
permite diversificarea modurilor de realizare a orelor, făcându-le mai atractive
pentru copii.
www.rotary2241.ro
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Proiectul s-a desfășurat sub cupola Comitetul Inter-Țări RomâniaFranța, al cărui coordonator (Co-Chair) este dr. Anuța Pop, membru al clubului
vișeuan. Materialele au fost predate în cadru festiv, în prezența a zeci de copii și
cadre didactice, ce au participat la simpozionul ”Artterapia – limbajul universal
al copilăriei” ce s-a desfășurat în aceeași zi.
Directorul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, prof.
Angela Kolozsvari, a mulțumit clubului vișeuan pentru permanenta implicare
și atenție în ceea ce-i privește pe copiii școlii, transmițând, în același timp,
toată considerația, clubului Rotary Paris Concorde, care, din multitudinea de
proiecte ce se desfășoară în întrega lume, a ales să sprijine tocmai proiectul
dedicat copiilor cu cerințe educaționale speciale de la școala din Vișeu de Sus.

www.rotary2241.ro
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RC Brașov Burg Transilvania

Atmosferă de prietenie cu ocazia Recepției de Anul Nou a Rotary, Rotaract,
Interact Club Brașov Burg Transilvania, care a avut loc la Forumul German din
Brașov. Dragoș Dimitriu, colegul nostru rotaractian, care activează la Brașov și
Viena, a susținut un concert de pian de excepție. Fondurile strânse cu această
ocazie vor fi direcționate către proiectul caritabil de susținere a copiilor de la
Fundația Casa Mea Prejmer.

RC Sighet

Proiectul: “SALVEAZA O VIAȚĂ - demonstrații practice”
Proiectul “SALVEAZĂ O VIAȚĂ - demonstrații practice”, demarat în
aceste zile în orașul nostru, include o campanie susținută de Rotary Club Sighet,
pentru învățarea manevelor de bază de resuscitare cardio-respiratorie de către
cât mai mulți cetățeni.
Scopul proiectului este așadar învățarea și obișnuirea publicului cu unele
proceduri/ manevre de bază pentru asigurarea funcțiilor vitale în cazul stopului
cardiorespirator accidental, până la sosirea echipajului ambulanței.

www.rotary2241.ro
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Ținând cont că incidența cazurilor de stop cardio - respirator, dar și a
accidentelor vasculare cerebrale este în continuă creștere, la propunerea și sub
coordonarea medicului cardiolog Alexandru Chifor, Rotary Club Sighet și-a
asumat rolul de promotor al unor campanii de învățare a ABC-ului acordării
primului ajutor în aceste cazuri. A fost achiziționat materialul didactic
adecvat, două manechine echipate complet (inclusiv senzorii ce monitorizeză
corectitudinea masajului cardiac, consumabile, măști, plămâni artificiali, etc.),
un defibrilator - tester (pentru demonstrații) și... s-a pornit la drum.
Din echipa de voluntari ce vor
asista persoanele care vor participa la
demonstrațiile ce vor avea loc atât în marile
societăți comerciale din Sighet cât și în
licee, școli și alte instituții publice, fac parte
medicii Anca Marina (UPU Sighet) și Sorin
Dulugea (Serviciul de Ambulanță Sighet).
Prima serie de demonstrații practice
a avut loc la PLIMOB SA, în prezența
directorului general al societății, ec. Vasile
Godja. Un grup format din 20 de angajați
de la PLIMOB SA, s-a oferit voluntar și a
participat joi, 15 februarie 2018, alături de
specialiștii cunoscători ai procedurilor de
salvare, la prima serie de pregătire.
În prima parte a întâlnirii au fost explicate și parcurse - fiind oferit și
suport tipărit - etapele asistenței de bază cardio-respiratorie: 1. Recunoașterea
stopului cardio-respirator, 2. Începerea masajului cardiac și 3. Completarea
procedurii cu respirație gură la gură.
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La finalul întâlnirii, fiecare participant, a exersat și aplicat pe “viu”, pe cele
două manechine, tehnica de resuscitare discutată.
Acest proiect asumat de Rotary Club Sighet se va desfășura pe termen
lung, demonstrațiile practice vor avea loc - după un program bine stabilit - în
diverse puncte din municipiul nostru iar la încheierea acestuia se dorește să se
tipărească o broșură, “Ghid practic pentru resuscitare”.
Clubul sighetean dorește să extindă acest proiect la nivelul județului și să
implice în proiect și celelalte cinci cluburi Rotary existente în Maramureș.
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Upcoming Events
PETS 2018, 16 -18 martie 2018, Hotel Ramada, Sibiu
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