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Scrisoarea Guvernatorului
Noiembrie
Dragi prieteni rotarieni,
Luna noiembrie este dedicată
Fundației Rotary. În această perioadă
suntem îndemnați să ne gândim la
caritate și la viziunea Rotary de a
construi o lume mai bună. De asemenea,
acest an este unul special, pentru că
se împlinesc 100 de ani de când, în
1917, Fundația Rotary a fost înființată
de cel de-al șaselea președinte Rotary
Internaţional, Arch. C. Klumph.
De-a lungul celor 100 de ani, contribuțiile atrase au crescut de la
suma de 26,50 dolari, la peste 3 miliarde de dolari, ce au fost cheltuiți
în proiecte care au schimbat vieți, devenind una dintre cele mai mari și
prestigioase fundații din lume.
Ca urmare a celor 100 de ani de activitate, la conferința din anul
acesta a Association of Fundraising Professionals, Fundația Rotary a
primit titlul de, Fundație Excepțională a Lumii” (World’s Outstanding
Foundation) pentru activitatea din 2016. Astfel, a fost recunoscut la
nivel mondial impactul pe care activitățile Rotary Foundation le are.
Misiunea Fundației Rotary este de a permite membrilor să
promoveze înțelegerea, bunăvoința și pacea în lume prin îmbunătățirea
sănătății, sprijinirea educației și reducerea sărăciei.
www.rotary2241.ro
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Întreaga activitate a Fundației se sprijinește exclusiv pe
contribuțiile voluntare ale membrilor Rotary și ai prietenilor Fundației,
care împărtășesc aceeași viziune.
Cu toate acestea, fără îndoială, cel mai mare impact l-a avut
programul, End Polio”. De la demararea acestui program, în anul
1985, până în prezent, s-a observat o reducere a cazurilor noi de
poliomielită cu 99,9%. Membrii Rotary au jucat un rol cheie în
atingerea dezideratului de eradicare a acestei boli. Eforturile noastre
nu numai că condus la dispariția poliomielitei din 122 de țări, dar au
creat și un sistem de combatere a altor boli, precum ebola.
În ceea ce privește Districtul nostru, în perioada 15-17 Decembrie
2017, la Iași va avea loc, Seminarul Fundației Rotary”. Vă încurajez
să luați parte la acest eveniment și îmi doresc ca fiecare club Rotary să
aibă cel puțin un reprezentant la acest seminar.
Înainte de a încheia această scrisoare, vreau să punctez un
eveniment de succes cu impact internațional care tocmai s-a încheiat.
Este vorba, bineînțeles, despre ” Rotary Institute Carpathia”, care
a avut loc la Cluj-Napoca, și care s-a bucurat de participarea
președintelui RI Ian Riseley. Acest eveniment a oferit ocazia de a
celebra proiecte de succes, de a ne face noi prieteni, de a interacționa
cu oameni din culturi diferite și de a ne împărtăși ideile pentru anii
următori. Am fost onorati de prezența: HQ Evanston Dir.Laurie
McCarthy, HQ Evaston Dir. Tom Thorfinnson, CDS Zurich Marco
Nicosia, TRF Trustee Mario de Camaro, precum și doi directori RI in
funcție, viitorul director al Zonei 19 Yinka Babalola, trei past directori
RI, coordonatori zonali , PDG, DGE, DGN și unsprezece DG din Zona
19-20B.
www.rotary2241.ro
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Felicit toți rotarienii participanți din Districtul 2241, întreaga
echipă organizatorică pentru efortul depus și le mulțumesc pentru
implicarea și devotamentul de care au dat dovadă! Multumiri speciale:
RID Corneliu Dinca, care a făcut posibilă desfășurarea acestui
eveniment pentru prima oară în România și în Europa de Est, PDG
E/MGA Martha Maria Mocanu pentru implicarea și organizarea de
excepție, PDG Daniel Tănase pentru efortul depus de a-l însoți pe
Președintele RI , AG Dan Danci, Viorel Bunea, Aurel Damian, Claudiu
Șugar pentru susținere, DDR Medeea Petrovan, DIR Bianca Cărăușu si
voluntarilor din Rotaract si Interact pentru participare.
Ceea ce am realizat este încă o dovadă că, așa cum spune și Ian
Riseley:, Împreună putem face lucruri mărețe prin serviciul nostru în
Rotary. „Rotary:making a difference.”
Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România și Republica Moldova
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Proiect District 2241
Spitalul de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu’’
Saptamana aceasta a inceput
prima etapa din cel mai important
proiect al Districtului 2241 Romania si
Republica Moldova, care se deruleaza
in cadrul Spitalului de Urgenta pentru
Copii „Grigore Alexandrescu’’.
Astfel, cu ajutorul echipei de
medici de la Albany Medical Center
New York, se vor opera cele mai grave
cazuri de malformatii cardiace la copii
. Pentru prima data au fost tratati
copiii prin cateterism, interventiile fiind
coordonate de catre dr. Pavel Platon si
dr. Harm Velvis. 12 copii au beneficiat
de tratament in cadrul acestei misiuni.
Felicitari Radu Popescu si tuturor celor implicati in coordonarea
acestui proiect !
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Proiectul “Rotary Planteaza”
Luni 30.10.2017, la sediul Romsilva, s-a semnat protocolul de Parteneriat
pentru proiectul ”Rotary Planteaza” incepand cu 01.11.2017 pana la data de
01.11.2018. La intalnire au fost prezenti din partea Romsilva D-nul Director
General Ciprian Dragos Pahontu si D-nul Director Comercial Octavian
Anghel, iar din partea Districtului 2241 DG Milian Sopoian si DumitruDorin Prunariu, Chair-ul Comitetului Distinctii si Premii, prilej cu care a fost
inmanata o placheta, in semn de apreciere din partea rotarienilor din Districtul
2241.
In Protocol s-au stabilit conditiile Parteneriatului, iar Romsilva a transmis
aceasta informare catre toate Directiile Silvice din tara.Rotarienii se vor adresa
fie Directiilor Silvice, fie Ocoalelor Silvice din zona lor.Vor fi doua perioade de
plantare in toamna si in primavara.

Protocolul de
Parteneriat pentru
proiectul ”Rotary
Planteaza” s-a
semnat la sediul
Romsilva

Presedintele RI Ian Riseley, a dat startul:”Rotary
is Planting” in aceasta toamna la Cluj Napoca in
Parcul Municipal plantand trei Platani.P ozele si
informatiile privind numarul puietilor plantati vor
fi directionate catre DGN Marian Neagoe, chairul acestui proiect. Cele mai harnice cluburi vor fi
premiate.

Felicit cluburile care deja au inceput acest proiect, urez succes tuturor
cluburilor care se implica.
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RC Pontus Euxinus Constanța:
Seara Culturală a Excelenței
În seara zilei de 27 Octombrie 2017, a avut loc Seara Culturală a
Excelenței, eveniment organizat de Rotary Club Pontus Euxinus Constanța,
reprezentat prin Președinte Ec. Mariana Gâju, in parteneriat cu Fundația „Art
by Fuego”, găzduit de Restaurantul Mandala, din stațiunea Mamaia.
Sub titulatura „Poartă-mă la tine în suflet”, seara culturala a excelentei,
artistul Paul Surugiu (Fuego) şi-a prezentat cea mai recentă colecție de picturi.
Fondurile obținute din valorificarea operelor de artă, au avut drept scop
sprijinirea unor tineri talentați, ce provin din familii modeste.
Gegea Bianca (15 ani), eleva in clasa a IX-a, Colegiului Național de Artă
Regina Maria, sectia pictura. De mentionat ca Bianca picteaza inca de la varsta
de doi ani, lucrarile sale acuale fiind considerate de specialisti adevarate „opere
de arta”.

Prin titulatura
“Poarta-ma la tine
in suflet” artistul
Fuego şi-a prezentat
cea mai recentă
colecție de picturi

Teodor Danci (14 ani), elev in clasa a IX-a,
Colegiul National de Arta Regina Maria, sectia
canto. Teodor este fost participant la emisunea „
Next Star”, a castigat trofeul la categoria muzica
usoara in cadrul festivalului de la Sibiu, semifinalist
la „ Vocea Romaniei” si in prezent participa la „ X
Factor”.

Madalin Băldău ( 25 ani), absolvent al Universitaţii Ovidius din Constanţa,
clasa doamnei Florenta Marinescu, sectia canto.
La finalul serii, artistul impreuna cu invitaţii sai speciali, renumitele
interprete ale muzicii uşoare romaneşti Stela Enache, Marina Florea si Ileana
www.rotary2241.ro
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Șipoteanu - au oferit un recital de excepție dedicat tuturor celor care încă mai
cred în puterea cântecului, în romantism, în excelență și în muzica ușoară
românească.
Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța și-a deschis încă o dată porțile
și a îmbrățișat ideea artistului, promovând totodată actele cu caracter umanitar,
cultural, educațional și de sănătate, împreună aducând un strop de bucurie în
sufletele oamenilor.
Toţi banii obtinuţi din vanzarea tablourilor artistului vor ajunge la cei trei
tineri constanţeni pentru ca aceştia să-şi poata continua visul.
Multumim tuturor celor care au luat parte la aceasta seara culturala a
excentei si au facut posibil ca acesti tineri sa poata merge mai departe.

RC Craiova PROBITAS:
“Infrunzeste Craiova”
În data de 09.10.2017
a avut loc la Teatrul Național
din Craiova spectacolul
caritabil “Îndrăgostiți fără
noroc” , susținut de Tudor
Gheorghe.
Fondurile
adunate vor fi folosite
în
cadrul
proiectului
“Înfrunzește Craiova” parte
a proiectului districtual
“Rotary is planting”.
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RC Satu Mare
Promenada Inimilor 2017
Rotary Club Satu Mare și Energy Kardio Club au organizat o nouă ediție
a proiectului național „Promenada Inimilor”, celebrând astfel Ziua Mondială a
Inimii. Promenada Inimilor este un concept simplu și inovator care are scopul
de a încuraja publicul de toate vârstele și preocupările să meargă pe jos pentru
a-și menține sănătatea, ca parte importantă a prevenției cardiovasculare. După
o plimbare pe străzile orașului participanții au avut ocazia de a încerca o clasa
de cycling în aer liber.
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RC Satu Mare
Old but gold
Anul acesta membrii cluburilor pentru vârstnici care funcționează sub
egida Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare au marcat împreună Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice. La întrunirea centrelor au participat
membrii cluburilor Caritas din Satu Mare, Carei, Turulung, Baia Mare și
Sighetu Marmației.
Evenimentul a reprezentat momentul de încheiere al proiectului intitulat
„Old but Gold” realizat cu sprijinul financiar al Clubului Rotary Satu Mare.
Scopul acestui proiect a fost promovarea și sprijinirea îmbătrânirii active
prin implicarea tuturor categoriilor de vârstă în activități cultural - artistice și
creative între generații. În acest sens au fost derulate activități la care vârstnicii
de la cluburi au participat alături de liceenii de la Colegiul National „Kölcsey
Ferenc”. Tot în cadrul proiectului a fost lansat și un concurs foto
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RC Focșani Varana

“Arta motivației pozitive”
În perioada 7-8 octombrie 2017, a avut loc seminarul RYLA cu tema
“Arta Motivației pozitive” organizat de către Rotary Club Focșani Varana, ca
urmare a reușitei taberei RYLA care a avut loc în august 2017, la Gălăciuc, în
Parcul Natural Putna. Cele două proiecte RYLA au fost organizate și susținute
de către Rodica Dinuța – Asistent Guvernator 2017-2018.
Tinerii participanți din Interact precum și cei aspiranți la organizație,
și-au însușit un model de motivare prin care să își crească energia, vitalitatea
și sentimentul unei stări de bine necesare pentru susținerea, urmărirea și
atingerea unor obiective importante.

De asemenea au aplicat acest model în cadrul echipelor de lucru Interact
pentru motivarea membrilor. Seminarul a fost facilitat de către Gabriela Puskas
– Vocational Service Committee Chair, District 2241 România și Republica
Moldova, căruia îi mulțumim pentru dezvoltarea tematicii și sușținerea
seminarului.
Ceremonia de încheiere a seminarului RYLA a avut loc la Hotel Solar,
Focșani în prezența unui număr mare de membrii ai clubului organizator
Rotary Focșnai Varana.
www.rotary2241.ro
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RC Deva:
Proiect Afterschool CASA ALEXANDRA
Rotary Club Deva sustine pentru al 12-lea an consecutiv proiectul “CASA
ALEXANDRA”. Scopul acestui proiect este de a oferi o şansă la educatie si
bunastare pentru copii aflaţi în dificultate majora .
Acest serviciu social de tip After School este susţinut de către rotaryeni,
prin contribuţie proprie şi acţiuni de strângere de fonduri, încă din anul 2005.
Proiectul s-a dovedit unul de sucees în comunitatea noastră. Beneficiarii,
care între timp au crescut şi s-au integrat social şi şcolar sunt entuziasmaţi să
contribuie voluntar la susţinerea prietenilor lor mai mici, actualii beneficiari.
Scopul acestui proiect este de a preveni abandonului scolar , separarea copilului
de familia sa , prevenirea delicvenţei juvenile.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 15 elevi din Deva, cu vârste cuprinse
între 6 şi 12 ani, respectiv clasele I-VI, precum şi aparţinătorii legali ai acestora.
Elevii incluşi în cadrul proiectului CASA ALEXANDRA se află în situaţie
de dificultate gravă socială, familială şi şcolară. Sunt copii care provin din familii
monoparentale, familii în risc, cu părinţi plecaţi în străinătate la muncă şi care
sunt lăsaţi în grija bunicilor sau rudelor. Unii dintre aceştia locuiesc în medii
insalubre, fără apă curentă şi electricitate, 6-7 persoane într-o cameră de cămin
sau în bordee săpate în pământ.
În cadrul proiectului CASA ALEXANDRA copiii beneficiază de: masa de
prânz, supraveghere calificată, activităţi educaţionale si de sprijin în efectuarea
cu succes a temelor având ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, activităţi
extraşcolare, şedinţe de consiliere psihologică individuală şi de grup, precum şi
consilierea părinţilor/aparţinătorilor care participă activ în cadrul proiectului.
Acestia fiind prezenţi la discuţiile pe grupuri de suport şi grupuri de consiliere.
CASA ALEXANDRA funcţionează în perioada anului şcolar, de luni până
www.rotary2241.ro
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vineri, între orele 12.00-16.00.Din acest an scolar copiii mai beneficiaza in plus
de un Club de desen si ore de Limna Engleza.
Vrem sa multumim pe aceasta cale tuturor celor care s-au implicat an de
an, atat cu bani cat si cu donatii de bunuri si voluntariat. Multumim educatorilor
si invatatorilor care si-au rupt din timpul lor pentru a intinde o mana de ajutor
celor care au nevoie., Multumim tuturor rotarienilor si nerotarienilor care au
crezut in acest proiect si au oferit o sansa celor peste 150 de copii care au trecut
in timp pragul casei Alexandra.si de a caroror reusita suntem mandri azi.,
Pentru strangere de fonduri Clubul nostru organizeaza la data de
17.11.2017 BALUL RECUNOSTINETEI care il va avea ca invitat special pe
Maistrul naiului NICOLAE VOICULET.
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RC Sighet:
Un zâmbet sãnãtos, marca Rotary Club Sighet!
În anul 2012 clubul Rotaract Sighet implementa unul dintre proiectele sale
de suflet: “Un zâmbet sãnãtos!”, proiect care la vremea respectivã îşi propunea
sã se ocupe de igiena oralã a beneficiarilor Fundaţiei Casa Famiglia “Madre
Colomba” din Sighetu-Marmației.
Echipa de proiect era formatã din Sabina Lihet(medic stomatolog
voluntar-membru clubul Rotaract Sighet), Cristian Pozan(medic stomatolog
voluntar, membru clubul Rotaract Sighet) şi Dan Ofrim(responsabil logisticã
proiect, membru clubul Rotaract Sighet). Timp de mai bine de 3 ani aproximativ
200 de copii au beneficiat de serviciile oferite în cadrul proiectului, numãr
care “tradus” în zâmbete ne dã o idee asupra frumoasei munci depuse de cei
implicaţi în proiect.

200 de copii au
beneficiat de serviciile
oferite în cadrul
proiectului

Timp de un an şi jumãtate proiectul a fost
întrerupt, dar a renãscut în primã fazã cu intervenţia
membrilor clubului Rotaract care prin forţe proprii
au renovat cabinetul stomatologic aflat în incinta
fundaţiei şi s-a concretizat ca şi prim proiect al
domnișoarei doctor Lihet Sabina din postura de
proaspãt membru al clubului Rotary Sighet, club
care sprijinã toate demersurile necesare bunei
desfãşurãri ale activitãţii.

Urmând acest excelent exemplu de ”bună practică”, și alți colegi rotarieni
au decis să se alăture acestui proiect medical. În prezent, Clubul Rotary Sighet
lucreazã la înfiinţarea unei echipe de medici (din club sau alte cadre medicale
interesate), care în funcţie de specialitãţile lor sã îşi punã la dispoziţie serviciile
www.rotary2241.ro
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beneficiarilor fundaţiei ori de câte ori este necesar. Colega noastră Lihet Sabina,
ne vorbește și despre motivația personală care o leagă de acest proiect: ”….
partea cea mai frumoasã din ceea ce fac este: Finalul. Atunci câd tragi linie şi te
simţi mulţumit sufleteşte. Când faci un bine, te simţi mai bun, mai curat; când faci
de mai multe ori un bine- este fantastic! ”
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RC Targu-Jiu:
Ziua Mondială a Alimentației
Clubul Rotary Târgu Jiu împreună cu Colegiul Național Tudor
Vladimirescu, Direcția de Sănătate Publică a Județului Gorj și Clubul Interact
Târgu Jiu, au organizat luni, 16 octombrie, 2017- Ziua Mondială a Alimentației
Peste 150 de țări marchează, la 16 octombrie, Ziua mondială a alimentației,
declarată de Adunarea Generală a ONU, cu scopul creșterii gradului de
conștientizare publică asupra problemelor privind alimentația la nivel mondial
și consolidarea solidarității în lupta împotriva foametei, a malnutriției și a
sărăciei.
Aproximativ o treime din totalul produselor alimentare din România
ajung anual la coşul de gunoi sau sunt irosite. Absolut fiecare dintre noi iroseşte
singur în gospodărie în medie 353 g hrană pe zi. De cele mai multe ori, cantitatea
de mâncare aruncată reprezintă o masă completă.
O treime din totalul
produselor alimentare
din România ajung
anual la coşul de gunoi
sau sunt irosite

Sunt cifrele pe care le prezintă specialiştii,
pentru a conştientiza importanţa datei de 16
octombrie, când este marcată Ziua Mondială a
Alimentaţiei. Aceştia atrag atenţia că, în România,
risipa de alimente reprezintă o problemă socială
majoră.
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Cu aceasta ocazie specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică a
Județului Gorj au prezentat elevilor din clasa a IX-a de la Colegiul Național
Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu principiile unei alimentații sănătoase și
modul în care alimentația ne poate influența viața.

RC Timișoara:
Rotakidsiada
Sâmbătă, 14 Octombrie 2017, a avut loc la Herneacova, prima Editie
ROTAKIDSIADA , într-o atmosferă superbă de toamnă, alături de prieteni și
părinți! Prima probă din Rotakidsiada a fost moderată și pregătită de mentorul
senior Răzvan Curcubătă, care ne-a pregătit un exercițiu japonez de leadershipSamuraiul, prin care am învățat să alegem lideri, să colaborăm în echipă, să
avem încredere în coechipieri, să fim uniți și să ascultăm de Căpitan’ și acesta
să asculte echipa. Coordonare, disciplină și colaborare- atribute elementare
într-o echipă rotariană.
Proba de Departajare: Revista Rotakids! Cu multa inspirație, decupaje
din reviste, poze cu acțiuni Rotakids, carioci și mult talent, cele 5 echipe de
rotakidsieni s-au întrecut in realizarea celei mai creative si reprezentative
Reviste, înregistrând punctaje extrem de apropiate! A urmat un prânz copios,
pregătit de catre gazdele noastre de la Domeniul Herneacova, care ne-a dat
multă energie pentru următoarele probe!
A treia Proba a fost: Armata Amuzantă! O activitate coordonată de Karina
și a constat în probe de îndemânare și rezistența fizică: dominarea balonului,
alergarea în minipoligon, transportat mingea cu lingura, parașuta cu bile și
multe alte activități energizante!
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și colaborare- atribute
elementare într-o
echipă rotariană.

A patra Proba: Vânătoarea de Comori! O
probă pregatită de echipa LightUP și activitate
coordonată de către Bogdan Popa și Sergiu Agoston,
plină de provocări și în care am învățat să rămânem
uniți, să nu pierdem camarazi, să ne folosim logica
și istețimea, să vânăm indicii, să respectăm regulile,

să ne focusăm, să ne descurcăm în natura și să ne sustinem Căpitanul. Echipa
Albastră a identificat toate cele 5 diamante, urmată în scor de Echipa Roșie, dar
toate cele cinci echipe au demonstrat implicare și mult entuziasm.
Un eveniment reușit, în adevărat spirit rotarian, unde prietenia, armonia
și bucuria au fost prezente și au unit echipa micilor rotarieni, pregătindu-i
pentru proiectele de toamnă.
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RC Târgu Mureș Maris:

Spectacolul “La Piccola Banda” pe scenele din Germania
Suntem bucuroși că unul din proiectele noastre de suflet crește de la an
la an! Așadar, spectacolul La Piccola Banda, a fost prezentat, într-un cadru
special, la Hanau și Langenselbold, în Germania. A fost pus în scenă în limba
germană și realizat cu elevi din Tîrgu Mureș, de la Școala Gimnazială „Friedrich
Schiller”, Liceul Vocațional de Artă și artiști instrumentiști de la Filarmonica
de Stat Tîrgu Mureș.
În contextul actual, când dorinţa de cunoaştere a tinerilor se manifestă
din ce în ce mai intens prin intermediul mediului virtual, contactele directe
între ei sunt din ce în ce mai rare, ceea ce determină ca schimbul de idei să se
faca greoi în mediul real. Proiectul nostru îşi propune să dezvolte capacitatea de
comunicare în medii nefamiliare, cu elevi necunoscuţi, familiarizarea copiilor
cu medii culturale şi sociale diferite.
Ne-am propus să ajutăm la dezvoltarea capacității de comunicare,
implicare și de resposabilizare a elevilor şi a familiilor, în acţiuni ce contribuie
la propria lor formare.
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Colegii noștri, împreună cu Domnul Michael SCHNADT (director și
fondator al Centrului de promovare a educației muzicale „Haus der Musik”
din Hanau, Germania precum și al Institutului de formare și perfecționare
Master of Art), i-au însoțit pe toată durata vizitei și s-au bucurat, alături de
ei, de numeroasele aplauze primite la sfârșitul celor două reprezentații care au
avut loc pe 19 și 21 octombrie 2017.
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RC Târgu Mureș Maris:
Rotary în vie vă spune “Bun găsit”!
The Rotarian Wine Appreciation Fellowship s-a constituit și în districtul
nostru! Astfel, pe 27 octombrie, un grup de prieteni, a participat într-un cadru
de-a dreptul impresionant, la inaugurarea acestui fellowship, eveniment care a
avut loc în localitatea Mica, lângă Tîrgu Mureș, la Crama Villa Vinea.
Dorința noastră, a membrilor Rotary Club Tîrgu Mureș Maris, de a
crea o comunitate socială placută, veselă, instructivă, al cărei obiectiv să fie a
învăța împreună mai multe despre vin, despre food pairing, să socializeze și să
petreacă timp împreună, a devenit realitate!
Evenimentul a început cu vizitarea cramei, parcurgând fluxul tehnologic
de fabricare a vinului, unde am fost însoțiți de gazdele noastre, care ne-au oferit
informații pentru fiecare etapa în parte. Ulterior, am degustat cinci variante de
vin, plus unul de desert, am primit indicații cu privire la fiecare în parte, am
servit un gulaș pregătit la ceaun, în fața cramei și am încheiat cu un tort special,
în formă de ciorchine de struguri.
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Evenimentul a avut și o componentă
solemnă, respectiv prezentarea întregului
concept și oferirea mai multor detalii, înmânarea
diplomelor și a pin-urilor fellowshipului, de
către Meda Neagoe, președinte Rotary Club
Tîrgu Mureș.
Invitația de a adera la The Rotarian Wine
Appreciation Fellowship rămâne deschisă
pentru toți membrii Districtului 2241 România
și Republica Moldova!
In vino veritas!

RC Ploiești:

Rotarienii ploieșteni susțin incluziunea școlară a copiilor cu cerințe speciale!
Fidel principiului „A servi mai presus de
sine”, Clubul Rotary Ploiești este partener oficial
al conferinței „Incluziunea școlară a copiilor
cu cerințe speciale”, care a avut loc vineri, 20
octombrie, la Sala Europa a Consiliului Județean
Prahova.
Organizată de către Direcția Generală
pentru Asistență Socială și Protecția Copilului
Prahova împreună cu Asociația Curcubelul Autismului, conferința a avut în
public aproximativ 350 de cadre didactice din județ. Acestea au avut ocazia să
asiste la o serie de prezentări susținute de specialiști precum consilierul școlar
Marinela Bobe, care a vorbit despre „Sprijinirea procesului de învățare la elevul
cu autism, psihologul Alexandra GHIRAN, care a explica tparticipanților
„Rolul psihologului în procesul de integrare a copiilor cu C.E.S.”, și psihologul
Liviu Viorel MURGEA, care a vorbit despre recuperarea tinerilor cu dizabilități.
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RC Slobozia:

Două acțiuni:
Colaborarea cu Asociatia EMA și Două burse pentru studenți
Prima actiune reprezinta un proiect cu traditie
al Rotary Club Slobozia. Clubul nostru acorda 2
burse de sprijin pentru intreaga durata a studiilor
universitare.
Odata cu finalizarea anului universitar
precedent, ne-am bucurat alaturi de Adina Serban,
absolventa a Facultatii de Arhitectura din cadrul
Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
din Bucuresti. Aceasta s-a clasat in primii 10, dupa
media de absolvire.
Ultimul an de studii a fost marcat de castigarea unui concurs international
de arhitectura, pe echipe: Lasser Valley - Land of Lights (https://www.
laservalleycompetition.ro/).
A doua bursa se acorda in continuare unei studente din cadrul Universitatii
de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti.
Deoarece decizia a fost grea, anul acesta am ales sa sprijinim financiar
doua studente: Barbu Alexandra, admisa la Facultatea de Chimie Aplicata si
Stiinta Materialelor, Inginerie Chimica -Universitatea Politehnica Bucuresti
si Nicolae Andreea Camelia, admisa la Facultatea de Psihologie si Stiintele
Educatiei - Universitatea Bucuresti. Subliniem faptul ca ambele studente provin
din mediul rural, din familii cu situatii financiare dificile. Le dorim succes si
asteptam rezultate deosebite din partea lor!
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Astfel, numarul de burse Rotary a crescut la 3. Valoarea fiecarei burse
este de 700 lei, lunar, timp de 8 luni, pe toata durata studiilor universitare.
A doua actiune a constat intr-o colaborare cu Asociatia “ EMA”.
Spectacolul caritabil “Acorduri de Speranta”, sustinut de reprezentanti ai
Liceului de Arte “ Ionel Perlea “ din Slobozia a avut ca scop sprijinirea Asociatiei
“ EMA” in achizitionarea de materiale necesare Centrului de copiii cu autism
“EMA”. Clubul nostru a achizitionat 100 de bilete, in valoare de 1500 lei.
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RC Alba Iulia:
Rotakids
RotaKids există din această toamnă și la Alba Iulia. Din grup fac parte
copii cu vârste între 6 și 14 ani, coordonați de Elisabeta Agocs și Georgia Rafaela
Vușdea. Deși tânăr, grupul are deja două proiecte realizate: ”cartea de colorat”
și ”plantarea copacilor”.
”Cartea de colorat” este un proiect prin care copiii au realizat schițe de
desen pe care le-au încorporat sub formă de carte de colorat și le-au pus în
vânzare. Prețul unei cărți de colorat este prețul unui vaccin, banii strânși fiind
donați campaniei End Polio Now.
”Plantarea copacilor” este un alt proiect la care participă micuții RotaKids.
Împreună cu cluburile Rotary din Alba Iulia au plantat peste 1.000 de copaci, la
Șeușa, comuna Ciugud (județul Alba).
Pentru luna decembrie, mai precis în perioada sărbătorilor de iarnă,
copiii pregătesc un alt proiect interesant: ”Nepot pentru o zi”. Aceștia vor
vizita Căminul pentru Vârstnicii din Alba Iulia, unde vor petrece câteva ore cu
pensionarii de acolo. Programul va cuprinde o sesiune de colinde, împodobirea
unui brad și oferirea de cadouri realizate de cei mici.

Două proiecte
realizate: ”cartea de
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Rotary Cimpulung Moldovenesc Rarău/Bucovina:
ZIUA IMBRĂȚIȘARILOR GRATUITE
,,SUSȚIN ABILITATEA DIN DIZABILITATE,,
In 31.10. 2017 in locatia Gradina Mariajelor din mun. Cimpulung
Moldovenesc, Clubul Rotary Cimpulung Moldovenesc - Rarău/Bucovina - a fost
partener impreuna cu Asociatia Freamat de Speranta si Primaria municipală la
organizarea evenimentului caritabil editia III-a ,,Ziua Imbrățișărilor Gratuite,,cu tema ,,SUSȚIN ABILITATEA DIN DIZABILITATE,,
Asociatia sustine din donatii terapia si tratamentul recuperator a 30 copii
cu diazibilitati si tineri cu nevoi speciale.
Cu aceasta ocazie 3 tineri talentati, in ciuda dizabilitaților au reusit sa- si
indeplineasca visele ,sa fie pe scena si sa fie ascultati de peste 500 participanti.
Este vorba de micul poet, campulungeanul Craciun Sebi, care cu probleme
mari locomotorii si-a lansat cea de a 5 a carte, de copilul Szabo Attila din
Zalau, care cu probleme de autism si-a prezentat arta prin picturile sale si de
,,copilul orchestra ,, Alexandru Cozaciuc, nevăzător, student la Academia de
muzica Ghe.Dima care a cântat la 12 instrumente.
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A fost organizata o mica expozitie de pictura, spre promovare si vanzare
in scop caritabil a obiectelor create de copiii si tinerii cu dizabilitati din cadrul
AFS la terapia ocupationala ,,Sa invatam sa ne ajutam,,
Spectacolul a fost completat de artisti cunoscuti care prin voluntariat au
daruit clipe minunate celor prezenti. A fost o lectie de viata sufleteasca.
Din donatii s-au strans 5500 lei, din care membrii clubului Rotary
Cimpulung au contribuit cu 1500 lei. Banii sunt destinati pentru infiintarea
unui centru de recuperare a copiilor cu diazibilitati.
Mentionam ca in anul 2016, Clubul Rotary Cimpulung Moldovenesc a
organizat un concert simfonic cu Filarmonica din Botosani, iar donatiile in
suma de 11.000 lei au fost date asociatiei ca prima piatra de temelie pentru
viitorul centrul de recuperare.
Evenimentul a fost mediatizat in presa si televiziunile judetene.
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RC Brașov Burg Transilvania:
Simpozionul End Polio
Rotary Club Brașov Burg Transilvania, cel mai nou club al Districtului
2241 a fost admis ca membru în Rotary International (RI) în 26 octombrie
2017 cu ID 88894. Această dată este recunoscută de Rotary International ca
și aniversare a clubului. Scrisoarea oficială, semnată de Președintele Rotary
International 2017-2018 Ian H.S. Riseley, felicită membrii noului club alături
de urările de succes.
În data de 28 octombrie 2017 a avut loc la Brașov Simpozionul End
Polio, un eveniment caritabil, organizat în parteneriat academic cu Societatea
Națională Română de Boli Infecțioase Pediatrice. În cadrul acestui Simpozion
vorbitorii au abordat teme rotariene și de vaccinologie.
În deschidere, Cristian Falup-Pecurariu Președintele Rotary Club Brașov
Burg Transilvania, a definit elementele locale de serviciu comunitar care au dus
la crearea unui nou club la Brașov și elementele planului strategic în acest an
rotarian.
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Ronald de Groot, membru Rotary Club Nijmegen, Olanda, Past President
Societatea Europeană de Boli Infecțioase Pediatrice și Trezorier al Societății
Mondiale de Boli Infecțioase Pediatrice a dezvoltat elementele New Generation
Exchange între cele două Cluburi, 3 tineri candidați selectați de la Brașov vor
fi sprjiniți pentru un schimb cu acest club. A prezentat implicarea Rotary în
programul End polio și elemente ale planului național de imunizare din Olanda.
Ron Dagan, Universitatea Beer-Sheva, Israel, Past President Societatea
Europeană de Boli Infecțioase Pediatrice și Past President al Societății Mondiale
de Boli Infecțioase Pediatrice a prezentat mecanismele de sănătate publică
implicate în potențiale focare de poliomielită la refugiați. Emmanuel Galanakis,
Trezorier al Societății de Boli Infecțioase Pediatrice din Grecia și Vana Spoulou,
Universitatea Atena au prezentat date legate de activitatea de vaccinologie în
Grecia în contextul crizei economice. Cheng Hsun-Chiu, Universitatea Chang
Gung, Taipei, Taiwan a prezentat date legate de vaccinarea end polio în Asia.
Au participat și membrii ai Rotaract, Interact și Rotakids Burg Transilvania,
cluburi în formare.
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RC Cișmigiu:
Ziua recoltei
Într-o zi frumoasă de toamnă, 22 octombrie, clubul Rotary Cișmigiu
a sărbătorit Ziua Recoltei. Peste 60 de participanti s-au bucurat împreună
de atmosfera de poveste și s-au delectat cu produse câmpenești specifice
anotimpului.
Evenimentul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru proiectul de
educație prin artă – ArtRotary. ArtRotary a fost inițiat în urmă cu urmă cu trei
ani și este 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..
Rotary Cișmigiu mulțumește cluburilor Rotary Burg Transilvania, Rotary
Levant, Rotary Triumph și tuturor prietenilor care le-au fost alături.
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RC Alba Iulia Civitas Solis:

CUPA “ROTARY CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS” LA ȘAH
Cea de-a IV-a ediție a Cupei ”Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis” la
șah pentru preșcolari și elevi până în clasa a VIII-a, organizată de Rotary
Club Alba Iulia Civitas Solis în colaborare cu Clubul de Șah Alba Iulia, s-a
desfășurat sâmbătă, 28 octombrie, la Alba Iulia. Pentru al III-lea an consecutiv,
gazda evenimentului sportiv a fost Școla Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”, iar
directorul acesteia, dl. Nicolae Andron – iubitor al șahului- , s-a implicat și în
buna desfășurare a competiției.
La cele 17 secțiuni au participat 148 de copii, din județele Alba, BistriţaNăsăud, Cluj, Hunedoara, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Timiş și municipiul
București. Ne bucurăm să constatăm că, de la an la an, această competiție
a sportului minții este tot mai cunoscută și așteptată de micii mari viitori
șahiști. 		
Pe lângă cupe, medalii și diplome, toți participanții au primit și cadouri
din partea organizatorilor. O altă surpriză foarte plăcută a fost prezenţa în
mijlocul participanţilor a Deliei Duca-Iliescu, prezentatoarea emisiunii de şah

Coordonare, disciplină
și colaborare- atribute
elementare într-o
echipă rotariană.

www.rotary2241.ro

www.rotary2241.org

DISTRICT 2241
România și R. Moldova

an rotarian
2017 - 2018

e-newsletter district 2214
OCTOMBRIE 2017

“Strategie în alb şi negru” de la Relitatea TV, zeci de copii fiind dornici să obţină
o fotografie alături de cea care îi atrage ca un magnet în fiecare sâmbătă de la
orele 12.30 în faţa televizorului.

RC Roman:

Serile Culturale Rotariene - Editia I 2017

5 - 6 Octombrie

„Acest eveniment s-a intins pe durata a 2 zile, in prima zi avand loc o
Prelegere a maestrului Iulian Trofin, intitulata “Armonia in muzica, in univers
explorat”.
Iar in a 2-a seara, a avut loc in recital deosebit de pian, sustinut de
cunoscutul pianist nemtean Andrei Gologan, castigator a numeroase premii
internationale. ( www.andrei-gologan.at) Evenimentul a fost in real succes.
Joi, 5 octombrie, Armonia in muzica, un Univers de explorat, prelegere de
Iulian Trofin, a avut loc la Biblioteca Roman iar vineri, 6 octombrie, recital
Andrei Gologan, recital de pian la Hotelul Roman Plaza
Banii ramasi in urma acestor 2 evenimente, vor fi stransi pentru ca
impreuna cu altii din evenimente viitoare, sa putem asigura o cofinantare
pentru aplicare pentru in Global Grant. Scopul este de a achizitiona in Pian
pentru Scoala de Muzica “ Sergiu Celibidache” din Roman.
www.rotary2241.ro
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Banii ramasi in urma acestor 2 evenimente, vor fi stransi pentru ca
impreuna cu altii din evenimente viitoare, sa putem asigura o cofinantare
pentru aplicare pentru in Global Grant. Scopul este de a achizitiona in Pian
pentru Scoala de Muzica “ Sergiu Celibidache” din Roman.
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Upcoming Events
Iași, 24 - 26 Noiembrie 2017 - Sesiunea de orientare și
pregătire a viitorilor tineri participanți la programul RYE

Iași, 15-17 Decembrie - Seminarul Fundației Rotary

Comisia de Imagine și de Comunicare a Districtului 2241
România și Republica Moldova:
Ștefan Ciochinaru – Coordonator Comisie: stciochinaru@gmail.com
Mihaela Gorodcov – Enewsletter: mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro
			
mihaela.goro@gmail.com
Codrin Raita – Website: codrin@pulsmedia.com
Mihai Totpal – Social Media: mihai@mervani.ro
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