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AUGUST

Luna Apartenenței la Rotary
Dragi prieteni,
Luna august este luna pe care Rotary Internațional a declarat-o ca fiind „Rotary Membership Month”. Este
luna în care suntem invitați să medităm asupra apartenenței
noastre la Rotary și să rememorăm tot ce am făcut mai bun
pentru semenii noștri, ca membri ai acestei uimitoare organizații. Unii dintre noi își vor aminti despre proiectele de
club prin care au ridicat moralul unor persoane aflate în dificultate, alții vor fi fericiți să-și
aducă aminte cum au dat un impuls pozitiv unor tineri susținându-i în afirmarea talentului
lor, alții cum au implementat cu ajutorul granturilor si colaborărilor internaționale proiecte
importante pentru comunitate. În orice fel vom privi spre realizările noastre de până acum,
vom conștientiza adevărata noastră menire ca Rotarieni și ne vom reîmprospăta rezerva de
energie și entuziasm pentru acțiunile următoare.
Avem în același timp o nouă ocazie pentru a reflecta asupra felului în care viața noastră este mai plină și mai frumoasă datorită deciziei pe care am luat-o fiecare din noi de a
deveni parte a acestui corp de elită, asupra felului în care Rotary ne-a ajutat să fim mai mult
decât am fi reușit altfel.
Conform tradiției, Rotary Internațional încurajează cluburile ca în această lună să își
sărbătorească membrii prin organizarea unor întâlniri speciale, motivante și semnificative.
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De asemenea invită la luarea în considerare a următoarelor sugestii:
- alegerea unei imagini inspirate pentru profilul personal pe Facebook, afișarea unei fotografii
potrivite și a mesajului „Sunt mândru să fiu în Rotary!”;
- postarea pe Facebook de fotografii care să ilustreze acțiunile clubului din această lună;
- reevaluarea strategiilor la nivelul cluburilor pentru retenție, dar și pentru atragerea de
membri noi.
Vă încurajez la rândul meu să revedeți planul de acțiune al clubului și să stabiliți cele
mai potrivite căi pentru retenție și pentru primirea de membri, astfel încât la sfârșitul acestui
an Rotarian fiecare dintre cluburile noastre să fie mai numeros cu cel puțin 3 noi prieteni,
recomandați prin calitățile umane pe care le au, dar și prin disponibilitatea de a servi.
Vă mulțumesc pentru că dăruiți timp serviciului Rotarian și vă supun atenției un
gând:
„Timpul pe care îl dăruim servind acelora care au nevoie de noi poate fi o răscruce, nu numai
pentru viețile lor, dar și pentru a noastră!”
Vă doresc ca apartenența la Rotary să vă facă viața mai bogată și mai plină în semnificații în fiecare zi!
Cu aleasă prietenie,

Daniel Tănase,
District Governor 2015 - 2016 D2241
România și Republica Moldova
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“Romanian Traditional Art Camp – Pottery Camp”
Ce poate fi mai frumos decât să vezi bucuria absolută pe chipurile celor şapte adolescenţi de
pe alte meridiane care au vizitat România, atunci când, la despărțire, vin să îţi mulțumească,
printre lacrimi, pentru cele 13 zile minunate oferite prin tabăra organizată de către Clubul Rotary
Iași 2000 în parteneriat cu Clubul Rotary Suceava Bucovina.
Ce poate împlini un Rotarian mai mult decât
sentimentul că a reușit în 13 zile să transmită
lumii întregi, prin acești tineri mesageri, că
printre alte aspecte frumoase care merită
cunoscute, România este și o oază de cultură,
plină de semnificații cu rădăcini adânc înfipte
în istoria civilizației – Cultura Cucuteni.
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Întrebările de mai sus au un singur răspuns:Tabara Internațională de Olărit – “Romanian Traditionals Art Camp – Pottery Camp” însoțită de emoțiile şi sentimentele participanților!
Aflat la a treia ediție, evenimentul a avut loc în perioada12 - 25 iulie 2015 și s-a desfășurat
în județele Iași şi Suceava. Cei 8 tineri din 7 ţări au fost impresionați în mod plăcut de arta olăritului transmisă în mod direct de meșterul olar Andrei din satul Deleni (Iași), de măștile tradiționale
realizate de către meșterii populari din satul Heleșteni (Iași), de arta încondeierii ouălor transmisă
de mâinile măiestre ale gospodinelor din Ciocănești precum și de frumusețile Bucovinei descoperite
la Gura Humorului, Voroneţ şi Vatra Dornei.

ICC Romania-Germania-Austria
În perioada 09 - 12 iulie 2015, o delegație de rotarieni, din D 2241 a fost prezentă în
Germania, la Rothenburg ob der Tauber, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Germaniei, la Întâlnirea Internațională Anuală a Comitetelor Interțări Germania- România.
Acest eveniment a fost organizat de către buna noastră prietena Dr. Marianne Lehmann, membră a clubului Rothenburg ob der Tauber, Coordonator al ICC –ului Germania –România, pentru
cele 15 Districte rotariene germane.
Din delegația română au fost prezenți 18 rotarienii și familiile lor, membrii ai cluburilor din Tîrgu
Mureș, Alba Iulia, Brașov, București, Iași, Cluj, Lugoj, Constanța, Buziaș și Timișoara.
La acest eveniment am fost onorați de prezența a 17 rotarieni din cluburile germane și doi
rotarieni de vârf ai Austriei, PDG Herbert Ederer și PDG Herbert Ederer.
Întâlnirea oficială a fost deschisă de către omologul meu, Mariannne Lehmann, care ne-a invitat
să facem o scurtă prezentare a fiecarui membru
prezent la eveniment, pe fiecare secțiune în parte.
A fost un experiment interesant, identificând în
fiecare membru, diferitele motivații de a fi rotarian și motivele participanților la acest eveniment,
care au dat o imagine mai clar conturată asupra
diversității și implicării pe care mișcarea Rotary o
are.

www.rotary2241.org

eNewsletter iulie 2015
După cele două sesiuni de discuții avute pe fiecare secțiune în parte, a urmat sesiunea comună,
unde după o serie de conversații interesante și propuneri pentru viitor s-au convenit asupra următoarelor aspecte, ce vor creiona viitoarele direcții de activitate a acestui ICC :
•
Organizarea în toamna anului 2016, la Rotherburg a unui seminar internațional RYLA, în
limba engleză, pe tema “Etica în Leadership “;
•
Realizarea unei bune conexiuni la Consulatele și Camerele de Comerț din Berlin, Stuttgart și
Vienna, privind organizarea unor întâlniri de afaceri, în vederea unui schimb mai bun de knowhow și facilitarea unor relații economice între membrii rotarieni.
•
Intensificarea unui schimb de tineri sau familii care sa se viziteze reciproc .
•
Organizarea unor stadii de lucru pentru medicii stagiari /specialiști, în clinicile germane/austriece /române.
•
Fuziunea Comitetului Austriac cu Comitetul German și constituirea Comitetului Interțări
România – Germania – Austria .
•
Următoarea întâlnire internațională se va desfășura în România (orașul de desfășurare îl vom
stabili împreuna ), în perioada 15-17 iulie 2016.

Tabăra YEP : Tăsuleasa social
În perioada 20 iulie- 1 august s-a desfășurat tabăra YEP pe termen scurt organizată de
Clubul Rotary Bistrița Nosa. Tabăra, organizată pe muntele Tăsuleasa, la a doua ediție, a avut ca
tema voluntariatul și a găzduit 9 tineri din 9 țări: Ajmera Kahini din India, Andersson Ester
Paulina din Suedia, Laura Nedebock din Belgia, Douchet Adelaide din Franța, Mazza Maria din
Italia, Lluis Arratia din Spania, Andrei Sava din România, Kocak Egehan din Turcia, Olga Khovrina din Rusia.
Participanții au luat parte, pe durata celor
10 zile, la diferite acțiuni de voluntariat în
zona Tăsuleasa, lângă Pasul Tihuța, au învățat
lucruri interesante despre natură și protecția
mediului, au urcat pe vârful Pietrosu unde au
înnoptat în corturi.
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De asemenea, tinerii au fost onorați să participe la ședința Clubului Rotary Bistrița Nosa,
unde i-au cunoscut pe 2 dintre reprezentanții YEP pe district, Viorel Brad și Lili Filip. La încheierea
taberei au fost vizitați în Tăsuleasa de Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, Daniel Tănase, căruia i-au prezentat fotografii de pe parcursul activităților.

Vizita delegației districtului 1240 (UK) în districtul 2241
Romania și Republica Moldova
În perioada 16-24 iulie un grup de Rotarieni din Marea Britanie a vizitat districtul D2241
România și Republica Moldova.

Delegația de Rotarieni a Districtului 1210 a fost condusă de Helen Wynter Perkins - Team
Leader și a avut următoarea componentă: Mike Evans - Asistent Guvernator 2015-16, Steve Evans
Club International Service Chair, Helen Antill - Past Club President, Allan Snell - Past Club President, Margaret Snell - Membra Inner Wheel, Brian Perkins - membru de onoare Rotary și Paul
Evans.
Programul a cuprins:
întâlnire cu Guv. D2241 la sediul Districtului (foto mai sus)
participarea delegației din UK la vizita oficială a guvernatorului la Clubul Rotary București
vizitarea a două obiective sprijinite prin programele CR București (Centrul Don Orione și
Muzeul Aman)
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vizitarea Clubului Rotary Brașov. Proiectul “Habitat” prin care s-a dat șansa unei locuințe
unor persoane fără adăpost și Spitalul Clinic pentru Copii sprijinit de colegii noștri din Brașov au
fost obiectivele vizitate.
Vizita la Suceava. Colegii Rotarieni din UK vizitat centrul de zi pentru copii cu handicap sever
“Blijdorp”, un loc unde oameni inimoși și buni profesioniști depun eforturi în fiecare zi pentru a
îmbunătăți calitatea vieții și oferi unui număr de 50 de copii cu autism și alte dizabilități șanse de
ameliorare și recuperare, obiectiv sprijinit de Clubul Rotary Suceava-Bucovina
Vizita la Iași. Întâlnire cu colegii Rotarieni ai cluburilor din Iași care și-au prezentat proiectele
în cadrul unei înâlniri informale.
Vizita la Chișinău, unde gazdele au fost colegii din Clubul Chișinău Cosmopolitan. S-au făcut
câteva vizite la obiective sprijinite prin proiectele colegilor Rotarieni din Chișinău, o vizită la Ambasada Marii Britanii din Chișinău, o vizită în Transnistria.

Rotary și Porțile Timișoarei
Cluburile Rotary din Timișoara au realizat un superb proiect comun, început în anul rotarian trecut (2014 – 2015), dar continuat la începutul acestui an (după 1 iulie 2015), ce constă
în susținerea unui obiectiv foarte vizibil al Timișoarei: Poarta dinspre Aeroportul Internațional
Timișoara.
Deși ani de zile, intrările în Timișoara au fost criticate, ciobite sau învechite, ele, ”ușile”, la fel
ca la orice casă, sunt primul semnal al curățeniei, bună – voinței și ospitalității gazdei. Dacă poarta
nu e curată, deschisă, cum să intri cu încredere? Un timișorean adevărat are dreptul să critice, este
dreptul dat de Charta pentru drepturile omului, în mod special, presei, dar nu numai…
Rotary, ca vector implicat în viața comunității, ca sumă a oamenilor ce vor binele orașului,
dorește să lase urme. Urme pentru modul în care servește comunitatea, deasupra oricărui interes
privat! Recent, Consiliul Local Timișoara, la propunerea primarului Robu, căruia cluburile Rotary
i-au făcut propunerea de colaborare din octombrie 2014, a aprobat donația de 20.000 lei, ca un
semn de considerare al unuia dintre aspectele fizice ale Timișoarei. O poartă! La dobândirea sumei au contribuit membrii cluburilor, dar și sponsori, unul dintre cei mai importanți fiind LINDE
Timișoara.
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								Timișoara - Capitală Culturală Europeană, Timișoara - poartă spre
Europa, Timișoara – capitala invențiilor
și inovațiilor. Timișoara noastră. Rotary
este parte a acestei cetăți și vrem să
rămânem așa!
Acesta nu este primul proiect de acest
fel, Rotary a contribuit, prin proiecte, cu
peste 20 milioane de euro, în beneficiul
capitalei Banatului.

Tabăra de Creație “CULORILE SPERANȚEI”
Clubul ROTARY Baia Mare, prin Președintele Asociației Transfrontaliere a Cluburilor
Rotary din zona Carpaților de NE, Angela Dobrai, a inițiat un proiect rotarian de ajutor umanitar
destinat populației uneia din țările membre ale asociației - UCRAINA. Cu sprijinul rotarienilor din
țările vecine și al Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, Clubul ROTARY Baia
Mare a organizat în Baia Mare, în perioada 25 iulie - 1 august 2015, o Tabără de Creație intitulată
“CULORILE SPERANȚEI”.
Proiectul constă în organizarea unei tabere de creație cu participarea unor artiști consacrați
din țările vecine, realizarea unor tablouri, licitarea internațională a acestor tablouri pe site-ul
Rotary District 2241 România & Rep. Moldova și constituirea unui fond care va fi la dispoziția
proiectelor umanitare ale rotarienilor din Ucraina.
Ca urmare, timp de o săptămână, artiști din Ucraina, Ungaria, Moldova și România au
dat frâu liber imaginației și au pictat în diverse locații ale orașului și județului nostru, au vizitat și
s-au inspirat din frumusețile Maramureșului istoric și s-au întâlnit cu membri marcanți ai Uniunii
Artiștilor Plastici din Baia Mare.
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Importanța acestui proiect a fost
subliniată de cuvintele lui Daniel Tănase,
District Governor 2241 Romania si Republica Moldova, rostite la deschiderea
oficială a taberei: “Conform unui raport
recent al Comisiei Europene sunt peste 5
milioane de persoane în Ucraina care au
nevoie de ajutor umanitar.
Există peste 1,3 milioane de refugiați interni
și aproape 1 milion de persoane care și-au
părăsit țara căutând un loc ferit de conflict pentru familiile lor. Cifrele nu reușesc să înfățișeze cu
adevărat tragediile pe care oamenii le trăiesc la doar câteva sute de kilometri de noi, durerea unor
copii de a-și fi pierdut părintele, durerea unor mame de a nu putea asigura hrană sau medicamente
copiilor lor, disperarea unor familii de a-și fi pierdut căminele.”

FOIȘORUL DE LECTURĂ – Citește și dăruiește!
In perioada vacantei de vara, in lunile iulie si august, clubul ROTARACT VASLUI, in colaborare cu Rotary si Interact Vaslui, desfasoara proiectul in aer liber FOISORUL DE LECTURA.
Scopul acestui proiect este promovarea lecturii ca alternativa de petrecere a timpului liber in vacanta, dezvoltarea curiozitatii si a dorintei de a citi in randul scolarilor de clasele I-IV, precum si
strangerea de carti pentru a dota o biblioteca din mediul rural.
Pe parcursul a patru zile de Duminica din vacanta de vara, intre orele 17:00 si 19:00, copiii
din clasele I-IV din municipiul Vaslui, insotiti de parinti sau bunici, sunt invitati sa citeasca alaturi
de noi in parc, sa paticipe la concursuri pe teme literare, sa ne impartaseasca din experientele lor de
lectura si nu in ultimul rand, sa doneze o carte pentru copiii din mediul rural, sub sloganul Citeste si
daruieste!.
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Membrii clubului lectureaza fragmente din povesti celor mici, intinsi pe iarba
sau stand pe banci, discuta cu acestia despre
lecturile lor de vacanta, despre importanta si
placerea cititului, organizeaza si desfasoara
concursuri: “Cel mai bun povestitor”, “Cel
mai bun recitator”, “Povestea mea”, “Cine
stie castiga!”. Castigatorii concursurilor
primesc drept premiu diplome si carti oferite
de sponsorul nostru, libraria Luceafarul din Vaslui. Toti copiii prezenti la activitatea desfasurata de
clubul Rotaract primesc baloane inscriptionate cu numele clubului. Cartile care sunt donate de
participanti sau alti membri ai comunitatii vor imbogati o biblioteca din mediul rural la finalul
proiectului.

RC București Levant:
Proiect pentru copiii cu deficiențe de vedere
								 Rotary Levant impreuna cu profesorii
si copiii de la Scoala pentru copii cu deficiente de
vedere din Bucuresti, la evenimentul festiv de
final de an scolar 2014-2015. Rotary Levant a
donat o toba cu proprietati acustice speciale, care
sa imbogateasca activitatea formatiei de muzica
a scolii.
Asteptam cu interes noutati atat despre experienta copiilor cu acest nou instrument muzical
cat si despre performanta formatiei de muzica a scolii.
Acesta este unul din proiectele caritabile pe care colegul nostru de club, Prem Roopchandani l-a
implementat ca urmare a unei colaborari caritabile indelungate cu scoala. Multumim Prem pentru
coordonare acestui proiect.
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Focșani Summer Blues Festival ediția 2015
”Focșani Summer Blues Festival” a fost o
premieră muzicală pentru municipiul
Focșani, evenimentul organizat de Clubul
Rotary VARANA fiind un spectacol de
excepție. Inițiativa Clubului a avut un scop
nobil, strângerea de fonduri pentru
achiziționarea unui pian pentru Focșani și
pentru Orchestra de Cameră Unirea, dar și
pentru tinerii muzicieni care vor să învețe și
să performeze la acest minunat instrument.
Iar muzica de calitate, invitații de marcă și publicul numeros din Focșani au completat perfect acest
festival, un moment cultural așa cum de puține ori a văzut orașul de pe Milcov.
Sufletul festivalului a fost Chris Cigolea, muzician focșănean plecat în Canada acum mult
timp și care a revenit, pentru acest eveniment, acasă. „Eu nu sunt prea bun la vorbe și am emoții.
Dacă îmi dați o trompetă cânt și nu mă mai opresc.
”Focșani Summer Blues Festival” s-a încheiat în seara de 8 iulie, cu un spectacol susținut de
micii muzicieni din Focșani. Festivalul, inițiat ca urmare a unei propuneri venite din partea Rotary Club of Guelph Canada, al cărui membru este Chris Cigolea, a fost organizat de Clubul Rotary
VARANA în parteneriat cu Direcţia Județeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea, Teatrul
Municipal „Mr. Gh. Pastia” şi Consiliul Local al municipiului Focşani.

www.rotary2241.org

eNewsletter iulie 2015

Daruri rotariene de pace si prietenie în centrul geografic
al Europei, răscolit de razboi
Un moment aniversar, celebrarea a 5 ani
de activitate a Clubului Rotary Rakhiv din
Ucraina-parte a Districtului 2230 Ucraina-Polonia-Belarus- a prilejuit mai mult decat intalnirea a zeci de rotarieni prieteni din Slovacia,
Polonia, Ungaria si Romania.
In centrul geografic al Europei, intr-o zona
rascolita de razboi,spiritul rotarian a stat sub
semnul prieteniei, dar, mai presus de acesta, sub
acela al implicarii in efortul de normalizare a
vietii unei comunitati care isi recladeste scolile si spitalele, care incearca de fapt sa-si vindece ranile
sociale si economice. Si ne bucuram ca la initiativa DGN Emil Sopoian, prezenta a 11 rotarieni
membri ai Districtului nostru si donatiile cluburilor pe care acestia le-au reprezentat-Cetatuie Cluj
Napoca, Gherla, Borșa, Sighet, Sighet Voievodal, Baia Mare, Baia Mare 2005 si PDG Martha Maria
Mocanu, se regasesc in acest efort comun.
In fapt,o ilustrare a mesajului actualului an rotarian de a ne dovedi, ca rotarieni, prin
faptele noastre, simbolice daruri de initiativa, de actiune si de implicare in viata comunitatilor din
jurul nostru.
Revenirea in scoli a unor copii care au
nevoie de educatie, viitoarea dotare cu aparatura medicala a unor unitati sanitare, in baza
unei colaborari stabilite in cadrul intalnirii de
la Rakhiv (31 iulie-2 august ) sunt, poate,cele
mai importante daruri pe care le puteam face
unei zone si unor semeni care isi cauta echilibrul si pacea.
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RC Reghin si RC Maris - un parteneriat pentru copii
Sustinerea a 10 copii din localitatea
Reghin cu afectiuni psihice si locomotorii
intr-un program pentru 3 luni acestia sa beneficieze de tratament prin metoda hipoterapie.
Din fericire pentru acesti copii, ei pot
beneficia de o metoda considerate de unii
inedita si anume tratament prin hipoterapie,
chiar in orasul Reghin la centrul de echitatie
condus de dl ing Barabasi Zoltan.
Din experienta primelor sesiuni de hipoterapie au fost trase concluzii pozitive de catre cei
implicati direct in proiect cat si de parintii copiilor.
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Echipa de imagine și PR a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru - Coordonator Comisie
				 stciochinaru@gmail.com
Cristiana Chioncel - Realizator Revista 2241
				cristiana.chioncel@allmediafactory.ro
Mihaela Gorodcov - Realizator eNewsletter district (lunar)
				mihaela.goro@gmail.com sau
				mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
Ducu Bertzi - Realizator Evenimente - albertducu@yahoo.com
Dragi prieteni rotarieni,
Tot ceea ce faceți în cluburile dvs este important și, în egală măsură, este bine să fie comunicat și
împărtășit tuturor celor peste 3000 de prieteni din tot districtul. Așa încât, vă rugăm mult să ne trimiteți materialele dvs (1 pagina de text însoțită de cîteva fotografii ale evenimentului) pîna pe data
de 10 ale lunii următoare pentru inserarea în enewsletter și în revista districtului.
Vă mulțumim și așteptăm știrile de la voi.
Echipa de comunicare și PR
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