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Dragi prieteni,

Suntem în plină revoluție tehnologică. Viitorul muncii
începe deja să arate diferit pe măsură ce automatizarea
și inteligența artificială înlocuiesc muncile manuale și
repetitive. Conform specialiștilor, până la finalul lui
2030, roboții vor înlocui peste 800 de milioane de
locuri de muncă la nivel global, de aceea e nevoie
A.C.U.M. de o revoluție a mentalității, a dezvoltării
competențelor care să deschidă noi oportunități în
carieră, adaptate câmpului muncii. Copiii trebuie
pregătiți, nu pentru acumulare de informație, ci pentru a-și dezvolta gândirea critică,
înțelegerea conceptelor, limbajul digital, creativitatea, inovația, competențele
antreprenoriale, voluntariatul, implicarea în viața civică, cercetarea, valorile și munca în
echipă.
În 2019, România are în continuare școli și grădinițe cu toalete în curte, exact ca în Evul
Mediu. Sistemul de predare e, în multe cazuri, bazat pe frică, evaluare uniformă, predare
de informație și evaluarea capacităților de memorare, un loc în care e încurajată obediența,
conformarea, tăcerea, competiția, dezbinarea. Desigur, nu este peste tot la fel, există și
excepții, dascăli foarte talentați și dăruiți, însă dacă ne uităm la generațiile de absolvenți,
nu putem avea speranțe foarte mari pentru viitorul lor.
39% din tinerii absolvenți de liceu nu au abilități minime care să le permită să înțeleagă
un text sau să facă un raționament logic ori științific elementar. În clasamentul european
al analfabetismului funcţional, România ocupă primul loc. Şi acest lucru înseamnă că
şcoala nu este în stare să-i înveţe mare lucru pe elevi. Sistemul românesc produce
absolvenți capabili să memoreze și să reproducă multe informații, într-un mod semiautist,
dar care nu reușesc să folosească informațiile respective în viața de zi cu zi. Practic,
condamnăm jumătate dintr-o generație să nu facă parte din economia viitorului. Și,
culmea, în tot acest timp, 98,5% dintre profesorii români se consideră bine și foarte bine
pregătiți în ceea ce privește pedagogia disciplinei predate, în timp ce în Finlanda, doar
64%. Rezolvarea analfabetismul funcțional ar fi trebuit să fie demult o prioritate pentru
România, însă nu există o strategie oficială concretă în acest sens.
Dacă există o soluție pentru toate problemele cu care ne confruntăm azi, aceea este o
EDUCAȚIE ADAPTATĂ TIMPURILOR. Este motorul dezvoltării culturale, sociale, a
valorilor și a economiei. O SOCIETATE EVOLUATĂ ESTE O SOCIETATE EDUCATĂ.
Ceea ce vedem azi în jurul nostru este rezultatul educației pe care am primit-o acasă și în
școli.
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E timpul să discutăm sincer și deschis despre problemele pe care le avem ca națiune.
Suntem fabrică de angajați pentru Europa și nu suntem în stare să ținem acasă oamenii
competenți. Pregătim generații de angajați, de mașini de recitat informație, de obedienți,
de victime ale sistemului, oameni lipsiți de inițiativă și lipsiți de încredere în ei, pentru
care singura salvare este evadarea din țară. Tarele comunismului încă nu au dispărut din
sistemul de învățământ, iar cea mai mare problemă este că dascălii, cei care sunt chiar
arhitecții viitorului, sunt cei care au cea mai mare nevoie de adaptare la psihologia acestor
generații și la noile tendințe globale. Meseria de profesor este poate cea mai importantă
din țară. Dascălii, cot la cot cu părinții, modelează generațiile care duc țara mai departe,
ei setează starea și modul de operare al acestei națiuni, ei poziționează generații întregi
prin felul în care îi învață să gândească. Însă ei se zbat într-un sistem în care nu le sunt
recunoscute meritele și nu le sunt răsplătite eforturile.
A sosit momentul în care nu mai putem băga sub preș ce se întâmplă în jurul nostru.
Pentru a ne redresa țara, pentru a permite fiecăruia să-și găsească locul în cadrul marii
transformări care a început deja în lume, primul loc în care trebuie să ne îndreptăm atenția
este sistemul de învățământ. Iar acest lucru trebuie făcut URGENT.
Care este cultura pe care vrem să o promoveze sistemul de învățământ? Aceasta este cea
mai importantă întrebare dacă vrem să știm încotro ne îndreptăm ca popor. Înainte de
toate, să ne asigurăm că avem dascăli care să dezvolte cel mai important lucru:
MENTALITATEA copiilor, să îi pregătească nu doar pentru performanță, ci să devină
lideri, învingători, să fie puternici, să fie îndreptați spre acțiune și conștiința lucrului bine
făcut. Mai mult decât atât, să dezvolte lideri printr-o cultură incluzivă a blândeții, a
compasiunii, a empatiei, a prieteniei, a cooperării și a unității. Să le dezvolte încrederea în
ei înșiși, curajul, integritatea și acceptarea diversității. Plantând aceste semințe, copiii vor
dezvolta o națiune, o cultură și o politică centrată spre valorile umane, o societate,
avansată din punct de vedere moral, care își poate dezvolta singură nivelul de performanță
tehnologică și economică. E timpul să acționăm ACUM prin Acțiune, Conștiință, Unitate
și Mentalitate.
Organizația noastră are programe internaționale pentru perfecționarea dascălilor,
alfabetizarea adulților, oferirea de burse, educarea refugiaților și programe de mentorat.
Din postura de Guvernator al Districtului 2241, mă simt onorat să fac parte din această
organizație preocupată constant de educația din România și Republica Moldova.
Vă felicit pe toți și vă sunt recunoscător pentru implicarea în proiecte educaționale,
susținerea tinerilor talentați, a excelenței, a celor cu situație materială precară și pentru
mentoratul pe care îl oferiți. Implicarea voastră în educația tinerilor le poate schimba
semnificativ cursul vieții. De acest lucru sunt ferm convins deoarece am experiența unor
proiecte educaționale districtuale în urma cărora am văzut destine schimbate.
Menționez cele două proiecte districtuale pe care le-am inițiat în urmă cu 4 ani: “Cartea
Noastră cea din toate zilele” care are în vedere promovarea învățământului, premierea
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grădinițe,

biblioteci:

“Rotary Mentoring” care creează punți între cele 2 generații din Rotary (mentori) și
Rotaract (mentee), fiind facilitată o experiență transformatoare pentru ambele părți:
http://mentoring.rotary2241.org
Fie că avem în vedere proiecte care aduc în prim plan nevoia de infrastructură în școli din
România și Republica Moldova, fie că aducem o contribuție măsurabilă în îmbunătățirea
calității învățământului, e timpul să ridicăm standardele și să ne amplificăm reușitele. Să
realizăm că impactul nostru poate fi mult mai mare.
Putem susține școli, putem adopta școli, putem să ne unim eforturile și să oferim copiilor
condiții adaptate acestor vremuri, putem premia profesorii care sunt o sursă de inspira ție
pentru elevi, putem oferi materiale didactice, burse și programe de pregătire. Imaginațivă dacă fiecare club din Districtul nostru ar adopta o școală și ar atrage și alți parteneri
economici în acest demers, cât de mult ar crește calitatea vieții copiilor?
De altfel, educația a fost principala arie de interes votată la Conferința Districtuală de la
Timișoara din acest an, cea mai bună alegere ca direcție principală pentru proiectele din
Districtul nostru.
Să ne îndreptăm atenția nu doar în această lună, ci de acum încolo, asupra educației. Dar,
în primul rând, să fim exemplul demn de urmat pentru copiii noștri. Să nu uităm niciodată
că schimbarea în lume începe în propria persoană și să îi învățăm și pe copiii noștri acest
lucru.

Cu prietenie,
Marian Neagoe
District Governor 2241, Romania si Republica Moldova
Te invit sa te conectezi cu mine si sa fii la curent cu ceea ce fac:
http://www.marianneagoe.com/
Facebook | Instagram | YouTube
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RC ALBA IULIA
Tenis de câmp, la Alba Iulia, marca Rotary
La Alba Iulia a debutat, recent, cea de-a VIII-a ediţie a Cupei Rotary la tenis de
câmp, turneu din cadrul Federaţiei Române de Tenis. Evenimentul a fost
organizat, susţinut şi sponsorizat de Cluburile Rotary din Alba Iulia, respectiv
Rotary Club Alba Iulia şi Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.

În competiţie s-au înscris 81 de copii şi adolescenţi din toată ţara, pe grupe de
vârstă (10, 12, 14, 16 ani) fete şi băieţi.
Participanţii au avut parte atât de o întrecere în care şi-au pus în valoare talentul
de tenismani, cât şi de prilejul de a se cunoaşte mai bine, de a încheia noi prietenii.
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RC ALBA IULIA CIVITAS SOLIS
Echipa Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, participantă la "Descoperă
Rowmania"
Pentru al doilea an, echipa Clubului Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis participă
la Campania de promovare a patrimoniului naţional "Descoperă Rowmania", care
îşi propune să reapropie oamenii de natură şi să-i reconecteze la aceasta, având
ca instrument canotca şi ca activitate vâslitul.

"Descoperă Rowmania" este parte din campania naţională Apele Unite ale
României (A.U.R.), de conştientizare şi valorizare a potenţialului hidrografic
românesc prin activităţi de educaţie nonformală, ecologizare şi sport în aer liber
şi prin angrenarea comunităţilor într-un exerciţiu de preţuire şi protejare a apelor
ce le traversează.
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"Descoperă Rowmania" Alba Iulia este un eveniment organizat de Asociaţia
"Ivan Patzaichin – Mila 23" împreună cu Municipiul Alba Iulia, iar participarea
echipei Clubului Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a contribuit la promovarea
valorilor acestei campanii. Vâslitul a fost mână-n mână cu veselia şi bucuria
conectării cu natura şi cu oamenii.
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RC BÂRLAD
Împreună suntem mai puternici - deviza Rotary Club Bârlad, pentru ajutorarea
persoanelor cu handicap locomotor
Pentru Rotary Club Bârlad, colaborarea şi voluntariatul sunt promovate mereu,
membrii săi fiind convinşi că împreună suntem mai puternici.
Rotary Club Bârlad este, de altfel, locul unde a plutit din nou, recent, spiritul
rotarian şi a înfrăţit inimile celor care şi-au dedicat o parte din viaţă şi din timp
voluntariatului, sub însemnele ROTARY, acolo unde de mai bine de 17 ani se
nasc proiecte îndrăzneţe dedicate comunităţii bârlădene şi nu numai.
Recent, aici a avut loc un eveniment de suflet, înfrăţirea Rotary Club Bârlad cu
Rotary Club Cişmigiu Bucureşti, la care au participat membrii activi din cele
două cluburi, Asistent de Guvernator pe zonă, Rodica Dinuţă (Rotary Club
Varana Focşani).
Apropierea celor două cluburi, ca urmare a dorinţei de a conlucra şi de a împărtăşi
din experienţa clubului bârlădean, în proiecte legate de distribuţie de cărucioare
cu rotile şi alte materiale pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, experienţă
pe care Rotary Club Bârlad a acumulat-o în cei aproape 15 ani de când se ocupă
de astfel de proiecte alături de prieteni rotarieni din SUA şi, mai nou, din Canada.
Acţiunile de acest fel ale clubului acoperă o arie importantă din zona Moldovei
dar şi de dincolo de Prut, în Republica Moldova şi Ucraina, la Cahul şi Ismail.
Împreună vom fi mai puternici şi mai vizibili, proiectul comun "Distribuţia de
cărucioare şi echipamente pentru persoanele cu dizabilităţi" fiind primul dintre
multele proiecte pe care putem să le realizăm împreună şi care să ţintească şi alte
laturi sociale şi culturale, pentru că ROTARY CONNECTS THE WORLD.
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RC BRAȘOV
Limba română, fundamentul identităţii naţionale, celebrată de rotarienii
braşoveni şi moldoveni
Limba română, unul dintre elementele fundamentale ale identităţii noastre, a fost
celebrată, recent, de rotarienii de pe ambele maluri ale Prutului.
Pornind de la realitatea că "Importantă limbii române nu trebuie marginalizată de
tendinţele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă
fundamentul identităţii naţionale, un punct deosebit de important pentru
consolidare unei societăţi puternice şi unite", rotarienii din Braşov au organizat,
alături de municipalitate, Festivalul Limbii Române. Preşedintele clubului,
Gabriel Moraru, secretarul Iosif Boeriu şi Vladimir Ciolacu au participat la
colocviul " Cultură limbii", moderat de academician Nicolae Manolescu,
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, cu intervenţii prezentate de nume
de referinţă ale scrisului românesc actual.

Exemplele de degradare a limbii române au fost nenumărate, dar soluţii de stopare
a acestui proces sunt greu sau imposibil de aplicat, un rol important revenind, în

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
AUGUST 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

continuare, educaţiei în familie şi şcoală.
În acest sens, Rotary Club Braşov a hotărât ca pe lângă proiectul "Piaţa Sf. Ioan",
să sponsorizeze jumătate din valoarea premiului Uniunii Scriitorilor din
România, în valoare de 10.000 lei, scriitorii noştri fiind vârful de lance în apărarea
şi cultivarea limbii române. Premiul a fost acordat poetului Constantin Abăluţă,
în cadrul festivalului.

De asemenea, Rotary Club Braşov a invitat să participe la eveniment membrii ai
RC Kronstadt şi un grup de 14 tineri din programul YEP, aflaţi în Braşov, în
custodia colegilor rotarieni, care vor sta în România pe parcursul unui an, pentru
a lua contact cu limba şi civilizaţia română.
Participarea Rotary Club Braşov la sărbătorirea Limbii Române se va
permanentiza, în fiecare an, prin acţiuni de cultivare şi păstrare a limbii române.
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RC DEVA CASTRUM
Deva deschide calea educaţiei pentru toţi copiii
Cluburile Rotary Deva Castrum, Interact şi RotaKids au păşit în noul an rotarian
sub genericul "EDUCAŢIE ŞI ALFABETIZARE PENTRU TOŢI COPIII", un
proiect dedicat sprijinirii copiilor defavorizaţi.
Proiectul "Ajută un copil să meargă la şcoală" este iniţiativa rotakizilor, care au
fost de acord să renunţe la cărţi de poveşti din propria bibliotecă, au colecţionat
jucării funcţionale de la prieteni sau din propria colecţie şi le-au adus, recent, în
Parcul Cetăţii din Deva prezentându-le tuturor trecătorilor prin parc.

Au distribuit fluturaşi pe care era menţionat numele proiectului, explicând rolul
donaţiilor, cel de a achiziţiona rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament
sportiv pentru copiii defavorizaţi, cu scopul prevenirii abandonului şcolar.
Impresionaţi de iniţiativa celor de la RotaKids, trecătorii au participat la acţiune,
astfel că s-au adunat donaţii în valoare de 1.560 de lei. Micii activişti au fost
recompensaţi, în schimb, de preşedintele RC Deva Castrum, Camelia Maria Teau,
şi preşedintele RotaKids, Mara Niţu, certificate de voluntar.
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RC RÂMNICU VÂLCEA
Ghiozdanul de şcoală, pregătit de Rotary Club Râmnicu Vâlcea
Rotary Club Râmnicu Vâlcea, împreună cu voluntarii Clubului Interact şi ai
Clubului Rotaract Vâlcea, a organizat, recent, dar nu pentru prima dată, campania
Ghiozdanul de şcoală, principalul scop al acţinii fiind preîntâmpinarea
abandonului şcolar şi sprijinirea copiilor cu resurse materiale reduse, în efortul
lor de a participa la cursurile şcolilor pe care le frecventează.

În prima etapă, voluntarii au colectat donaţii de rechizite şcolare (caiete, pixuri,
creioane, radiere, penare, blocuri de desen etc.), dar şi fonduri necesare
achiziţionării celor 450 de ghiozdane pregătite ca daruri pentru un bun început de
an şcolar.
Cei cu suflet darnic au fost trecătorii de la punctele de colectare din oraş şi
sponsorii (KLG Trucking, Boromir, Dan Beniamin (Sanovita) şi Gigi Botoran
(Turbonef), Proartacon, Brain Serv şi medicii Ioaniţescu Răzvan, Dana Bălan,
Lilea Bogdan, Bănica Luminiţa, Berbescu Carmen, Bărăscu Silvana, Irina
Enache, Gina Nimigeanu, Cezara Teodorescu).
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În parteneriat cu actorii Teatrului "Ariel" din Râmnicu Vâlcea, rotarienii,
rotaractienii şi interactienii i-au vizitat pe micuţii beneficiari la ei acasă pentru a
le duce darurile şcolare, în comunele Şuşani, Bujoreni, Muereasca, Jiblea Nouă
şi Jiblea Veche (Călimăneşti). Următorul lot de elevi este cel al Şcolii "Costea
Marinoiu" şi ai Fundaţiei "Inimă pentru Inimă" din Ocnele Mari.

În total, 450 de copii s-au bucurat de ghiozdanul complet echipat cu rechizitele
primite de la Rotary Club Râmnicu Vâlcea.
De peste 23 de ani, Rotary Club Râmnicu Vâlcea dedică şcolii vâlcene o parte
dintre resursele atrase, susţinându-i pe cei mai merituoşi dintre elevi cu premii şi
burse şcolare sau pe cei expuşi pericolului de abandon şcolar cu activităţi de tipul
celei derulate.
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RC SIBIU
"Lumină pentru România" alături de "Diplomaţie şi bun gust", de la rotarienii din
Sibiu
Vara prelungită nu a însemnat doar vacanţe şi concedii pentru rotarieni, ci şi
acţiuni dedicate semenilor. Astfel, mai mulţi membri ai Rotary Club Sibiu au
participat recent la două acţiuni deosebite, "Lumină pentru România" şi
"Diplomaţie şi bun gust".
La cea dintâi acţiune, R.C. Sibiu a fost asociat alături de ONG-ul Free Mioriţa
(Iulian Angheluţă). Plecând de la trista realitate că în România mai există încă
peste 50.000 de locuinţe neelectrificate, de şase ani, Free Mioriţa "aduce lumină"
în gospodării din zonele mai izolate, prin montarea de sisteme fotovoltaice.

Cea mai recentă dintre aceste acţiuni s-a desfăşurat în trei locaţii Sohodol Leheşti, Dealul Geoagiului (judeţul Alba) şi Câmpul lui Neag, (judeţul
Hunedoara), la care au participat şi patru rotarieni (Adrian Coman, Ionuţ
Modrescu, Alex Paştiu şi Mihai Rebrişoreanu). Li se cuvin mulţumiri tuturor
pentru efortul depus, de a lumina chipuri şi case care nu au cunoscut niciodată
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curentul electric.
Cea de-a doua acţiune a R.C. Sibiu a avut arome mai picante, din dorinţa de "a
adopta" şi de a se implica în amenajarea Atelierului de ştiinţe din cadrul Palatului
Copiilor. În acest demers a participat alături de cluburile Rotaract şi Interact Sibiu
la evenimentul "Diplomaţie şi bun gust", organizat în incinta Muzeului "Astra"
din Dumbrava Sibiului, în vederea susţinerii Atelierului de Muzică.

Una dintre cele zece echipe participante a fost constituită din rotarieni care au
îmbrăcat şorţuri de bucătari şi ajutori de bucătari, pentru a se ocupa îndeaproape,
cu deosebită atenţie şi pasiune de Meniul Rotary (cârnaţi albi, cârnaţi germani şi
cârnăciori picanţi). Dintre cei circa 5.200 de vizitatori, mulţi alţi membri de club
au sprijinit acţiunea de pe margine, atât "moral" cât şi financiar, prin
achiziţionarea de meniuri Rotary. Astfel, rotarienii au reuşit să vândă aproximativ
170 de porţii şi să colecteze peste 2.500 de lei, banii fiind donaţi pentru sprijinirea
Atelierului de Muzică.
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RC SIBIU CIBINUM
Academia de Talente Rotary Sibiu Cibinum susţine educaţia generaţiilor viitoare
O reţea globală de 1,2 milioane prieteni, lideri şi oameni capabili să rezolve
problemele semenilor, o lume în care oamenii se unesc şi iau măsuri pentru a crea
schimbări de durată în comunităţile noastre şi în ei înşişi. Aceasta este
comunitatea Rotary.

Nu întâmplător, proiectul "Academia de Talente Rotary" vine să susţină
creativitatea, talentul şi educaţia viitoarelor generaţii prin identificarea,
promovarea şi sprijinirea tinerilor care doresc să-şi dezvolte o carieră în domeniul
artelor.
Ne putem mândri că în cadrul cluburilor Rotary din districtului nostru, prin
proiectul "Academia de talente" au fost descoperiţi şi susţinuţi elevi care, în timp,
au reuşit să se afirme la prestigioase competiţii naţionale şi internaţionale şi
totodată au reuşit să-şi finalizeze studiile la unele din cele mai prestigioase
universităţi de artă din Europa.
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Aceşti tineri minunaţi, consacraţi şi recunoscuţi deja pe plan interna?ional, după
numeroase concerte date pe scenele naţionale şi internaţionale, se alătură azi
eforturilor noastre de a obţine fonduri necesare finanţării premiilor şi a burselor
de studiu pentru următoarea generaţie de elevi talentaţi.

Credinţa într-un viitor mai bun, pasiunea, inteligenţa şi energia pozitivă sunt
angrenajele ce pun în mişcare şi animă proiectele membrilor clubului nostru,
pentru care Educaţia este cea mai puternică armă pe care o avem în posesie.
În continuare, dorim să identificăm proiectele de promovare a talentelor pe care
districtul le-a realizat; rotarieni, membri ai familiilor lor cu talente deosebite pe
care să-i implicam în acţiunile noastre; să atragem parteneri în vederea
promovării talentelor; să cultivăm voluntariatul în cercul nostru de prieteni.
Activităţile din cadrul proiectului oferă posibilitatea tinerilor talentaţi de a
interacţiona cu personalităţi româneşti şi internaţionale marcante, artişti, mentori,
nume de succes prin intermediul evenimentelor noastre. Educaţia morală şi civică
sunt mai puternice atunci când lecţiile le sunt ţinute tinerilor în cadrul unor
evenimente reale şi nu doar la nivelul abstract, în sălile de clasă.
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RC SLOBOZIA
Cultură, comunicare şi mişcare - pentru educaţia tinerilor din Slobozia
Rotary Club Slobozia a susţinut activităţile iniţiate şi desfăşurate, recent, de
Interact Slobozia, reunind tinerii comunităţii în care trăiesc şi antrenându-i în
activităţi educative şi culturale.

Astfel, cea de-a IV-a ediţie a proiectului "Seara vandalismului", desfăşurat în
Parcul Catedrala, a adus laolaltă tineri interesaţi de manifestări artistice de orice
fel, care au participat la momente muzicale, de literatură, la expoziţii de fotografie
şi pictură realizate de artişti locali.
A urmat evenimentul "Slobozia pedalează", la care au participat copii iubitori ai
ciclismului, unii însoţiţi de părinţi, iar pe itinerariul parcurs, vioiciunea şi frenezia
copiilor au fost primite cu admiraţie de locuitorii oraşului, care salutau plutonul
micilor ciclişti, adresându-le zâmbete şi mesaje de admiraţie şi încurajare.
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Prin aceste evenimente, tinerii comunităţii au avut prilejul, graţie iniţiativelor
Interact Slobozia, să se întâlnească, să comunice, să cunoască diferite forme ale
artei, să îşi manifeste creativitatea sau chiar să dorească să se iniţieze ori să se
perfecţioneze în domenii sportive sau artistice.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
AUGUST 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC TIMIȘOARA
Rotarienii sprijină promovarea proiectului Timişoara Capitală Culturală
Europeană 2021
Scoaterea de sub tipar a unei reviste excepţionale, "Timişoara, pol al turismului
cultural bănăţean", reprezintă o modalitate nouă de promovare a Capitalei
Culturale Europene 2021. O contribuţie deosebită în apariţia producţiei media au
avut-o rotarienii timişoreni.

Este vorba despre cea de-a doua ediţie, revizuită, a revistei "Timişoara, pol al
turismului cultural bănăţean", care face parte din agenda culturală a proiectului
din anul 2021, lansarea fiind găzduită de Clinicile Medici’S din Timişoara.
Prezentul număr al revistei, o producţie a Uniunii Europene Banat din România
(UEBR) susţinut de compania FLEX, cuprinde referiri la istoria arhitecturală a
Banatului, iar aprecierile au fost unanime.
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În prezenţa coordonatorului proiectului, conf. dr. Lia Lucia Epure, directorul
cotidianului Ziua de Vest, a fost citit mesajul preşedintelui Clubului Rotary
Timişoara (CRT), Sabin Ciontea, în care s-a remarcat faptul că CRT s-a implicat
întotdeauna în acţiunile Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021.
"În continuare vom susţine toate proiectele Asociaţiei, când vom fi solicitaţi din
timp, solicitări care să fie bine fundamentate", a fost promisiunea Clubului Rotary
Timişoara, membru fondator al Asociaţiei Timişoara 2021.
Directorul Departamentului de comunicare al Asociaţiei Timişoara 2021, Daniel
Cozac, a subliniat sprijinul Clubului Rotary Timişoara, ca membru fondator în
acest proiect.
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"Cred că proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 este o
constelaţie de programe şi idei din care face parte multă lume, oameni care au
contribuit cu legi, pentru implementarea acestor proiecte culturale, artistice, de
patrimoniu. În urmă cu o lună, când am revenit (în Timişoara, după 20 de ani,
n.r.) am fost convins că fiecare dintre noi este Timişoara 2021. Cred că Timişoara
2021 este fiecare dintre noi, cei care facem ceva pentru acest oraş, aşa cum este
şi cazul proiectului, al revistei care astfel devine Timişoara 2021. Este un proiect
care-i aparţine Liei Lucia Epure prin Uniunea Europeană Banat din România.
Cred că este un exemplu despre modul în care idei şi proiecte se pot asocia pentru
TM 2021. Vă doresc să fiţi Timişoara 2021, în cea mai bună variantă în care
puteţi!", a punctat Daniel Cozac.
Cursa răţuştelor 2019 - o faptă bună promovată de Cluburile Rotary din Timişoara
Cluburile Rotary din Timişoara au mai bifat în agendă o faptă bună - Cursa
răţuştelor 2019, un eveniment caritabil în cadrul Festivalului Bega Bulevard.
Toţi cei care au dori au putut cumpăra o răţuşcă (jucărie din plastic) cu 10 lei,
suma fiind donaţie pentru susţinerea unor cauze nobile - de această dată, pentru
crearea unui atelier de robotică în cadrul Colegiului Naţional Bănăţean din
Timişoara.
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Proiectul "Atelierul de Robotică" îşi propune dotarea şi dezvoltarea unui atelier
de robotică în liceul amintit, în care elevii pot pune în aplicare cunoştinţele
dobândite la şcoală, în domeniile matematică, fizică şi informatică. Elevii de la
Colegiul Naţional Bănăţean s-au clasat pe locul doi în competiţia virtuală "Zero
Robotics". La finala competiţiei de programare, care a avut loc pe Staţia Spaţială
Europeană, au participat două echipe din Timişoara, una de la Colegiul Naţional
Bănăţean şi una de la Liceul "Grigore Moisil".

