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Draga prietena, Drag prieten,
S-a imbunatatit calitatea vietii tale de cand ai ales sa
te alaturi clubului tau?
Rotary dedica luna august membershipului.
Fa o scurta pauza si gandeste-te la felul in
care calitatea de membru in aceasta
organizatie ti-a schimbat viata. Prieteni, proiecte
sociale, probleme rezolvate, vieti salvate, familie,
concedii si petreceri de neuitat, invatare, dezvoltare
personala, oameni interesanti……..?
Pentru mine acestea sunt doar cateva aspecte ale felului in care Rotary mi-a schimbat
viata. Si pentru ca am studiat medicina, nu pot sa nu mentionez ca este demonstrat
stiintific ca serviciul mai presus de sine are de fapt la fel de multe beneficii
pentru sine. Atest faptul ca imi daruiesc timpul, cunostintele, energia si atentia celor
care au nevoie de expertiza mea si asta ma face intr-adevar sa ma simt mai bine,
imi da o mare satisfactie sufleteasca. Dar nu e singura.
Pe langa dezvoltarea unor proiecte care rezolva problemele comunitatii din care facem
parte, Rotary ne ofera accesul in cadrul unei comunitati globale de lideri in domeniile lor
de activitate, ne deschide usi prin simpla purtare a unei insigne, un simbol al
integritatii, al corectitudinii si calitatii morale.
Aceasta organizatie ne ofera posibilitatea de a cunoaste oameni noi, interesanti, diferiti,
din diverse medii, inzestrati cu talente deosebite, alaturi de care pornim pe acest drum al
serviciului mai presus de sine, al dezvoltarii personale, al prieteniei si al cadrului
perfect organizat pentru a crea impreuna schimbari de durata.
Gandeste-te ce impact au avut proiectele in care ai fost implicat/a pana acum in vietile
celor pe care i-ai ajutat si imagineaza-ti acum acelasi proiect cu un impact de 10
ori mai mare. A sosit momentul sa ne setam obiective mai curajoase, sa amplificam
eforturile noastre. De ce? Pentru ca ne-am dovedit noua de atatea ori ca FACEM CU
ADEVARAT DIFERENTA.
Singurul impediement este limita din mintea noastra. Asa ca te invit sa gandesti
exponential, sa-ti schimbi mentalitatea si obiectivele, indraznind mai mult,
atat in viata profesionala, cat si in cea personala. Doar asa putem progresa: sa gandim
si sa actionam exponential in vietile noastre. Sa plantam 1000 de copaci, nu 100.
Sa salvam 200 de copii cu malformatii cardiace, nu 100. Sa sustinem 50 elevi
supradotati, nu 10. Iar in anul urmator, 100. De ce? Pentru ca putem si pentru ca e
nevoie.
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Pentru a mari impactul avem nevoie de oameni care sa creada si ei in visele
noastre, in schimbarea real, de durata pe care o putem genera impreuna
prin proiecte eficiente. Oameni care sa rezoneze cu valorile noastre, sa inteleaga
cu adevarat beneficiile calitatii de membru Rotary si carora sa li se ofere:
•
•
•
•
•
•

un context in care sa iti poata dezvolta abilitatile de leadership si cele profesionale
o poarta prin care se pot conecta cu alti lidei care schimba lumea
un mediu de business networking
un cadrul organizat pentru mentoring
oportunitatea de a-si oferi expertiza si talentele artistice sau profesionale
fellowships internationale pe diverse domenii

Inainte sa invitam lideri din afara organizatiei sa ni se alature, cred ca cel mai important
pas e sa ii intrebam mai intai pe membrii cluburilor Rotaract daca doresc sa
se alature cluburilor noastre sau isi doresc un alt club al lor. Un studiu facut printre
membrii Rotaract la nivel international arata ca acestia si-ar dori sa gaseasca in
cluburile Rotary prietenie adevarata, mai mult networking, proiecte
eficiente, cultura incluziva, atmosfera familiala, deschidere catre
schimbare, pasiune, oameni deschisi la minte, solutii creative, flexibilitate,
planificare focalizata, simplitate si mentorat. Acest ultim aspect cred ca este unul
din punctele noastre forte cu care putem sa sustinem generatiile urmatoare in
transformarea lor in lideri care creaza schimbari de durata in comunitatile din care fac
parte. Am inceput deja demersurile de a urca toate seminariile de mentoring (link-urile
de mai jos), acolo unde fiecare membru Rotary, toti cei 3500 de prieteni, se poat dezvolta
atunci cand doresc pe teme legate de leadership, comunicare, fundraising, prevenirea
conflictelor si membership.
Si acum as vrea sa ma adreze tie, draga prietena. Umanitatea se afla intr-un moment
definitoriu in care femeile se elibereaza in sfarsit de secole de opresiune si ridica intreaga
societate. Pe masura ce femeile castiga drepturi, familiile infloresc, la fel si societatile, si
economiile. Femeile nu doar ca nasc aceasta lume, ci o si ridica. Melinda Gates
surprinde toate aceste aspecte in cartea ei “The Moment of Lift” pe care v-o recomand
pentru a intelege toate magnitudinea egalitatii de gen. Ca tata a doua fiice, ambele
membre ale acestei organizatii, sunt extrem de incantat ca pot sa le ofer, prin
Rotary, un cadru global de crestere personala, de dezvoltare a empatiei, a umanitatii,
a leadershipului si un mediu bazat pe prietenie si valori sanatoase. Imi doresc
ca si in Rotary sa existe egalitate de gen, iar pentru asta am nevoie de sprijinul tau.
Gandeste-te la toate femeile pe care le admiri, de la care ai putea sa inveti, care poate
indruma generatii intregi de tineri si femei. Sau femei care vor, pur si simplu, sa
contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii din care fac parte. Invita-le sa faca
parte dintr-o organizatie care le ofera un cadru prin care pot face aceasta lume un loc
mai frumos. La asta va pricepeti cel mai bine!
Pe langa tineri si femei, ne dorim diversitate in cluburile noastre, iar diversitatea e
un aspect pe care putem sa il implementam nu doar in membership, ci si in modul de
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functionare a clubului. De la cluburi satelit, independente sau e-clubs, la diverse
experiente ale intalnirilor saptamanale, putem sa gandim modalitati noi, mai flexibile de
organizare a cluburilor existente sau a celor noi pentru acei lideri ai comunitatii care nu
rezoneaza cu modelul actual.
A creste organizatia Rotary inseamna de fapt a primi noile generatii diverse de
lideri pentru a intari si a multiplica legaturile pe care le avem pe intreg globul,
pentru a deveni o natiune a indivizilor conectati, pentru a creste impactul
actiunilor noastre exponential, pentru a face schimbari cu adevarat remarcabile.
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

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
IULIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC BAIA MARE

Rotary Club Baia Mare a marcat finalizarea lunii Leadership-ului
Într-o atmosfera destinsă şi prietenească, 23 de rotarieni ai Rotary Club Baia Mare
au marcat, recent, încheierea lunii Leadership-ului, printr-un traning de
Leadership – ROTALEADERSHIP - desfăşurat pentru prima dată în clubul
băimărean.
ROTALEADESHIP are scopul de a creşte energia şi gradul de implicarea a
membrilor clubului în proiectele destinate comunităţii locale şi conştientizarea
valorii de leader a fiecărui membru al clubului.

Ca rotarieni, misiunea noastră este de a promova înţelegerea şi colaborarea în
cadrul comunităţii locale şi în lume, prin acţiuni de ameliorare a sănătăţii, prin
sprijinirea educaţiei şi reducerea sărăciei.
Credem într-o comunitate activă, ai cărei membri sunt atenţi la nevoile celorlalţi
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şi lucrează împreună la proiecte care transformă Baia Mare într-un loc ideal
pentru o viaţă împlinită.

În cadrul acestui eveniment, a fost onorată activitatea rotariană a prietenului
nostru Past Governor România şi Moldova, Dragoş Niţulescu, mulţumindu-i
pentru toate momentele şi acţiunile petrecute împreună în spirit rotarian, putândune baza pe experienţa lui.
Mulţumiri i se cuvin şi Sorinei Bradea de la Rotary Club Art Nouveau Oradea,
partener Thomas International şi Romarketing, pentru că a reuşit să ne facă
efervescenţi şi să conştientizăm că în fiecare dintre noi există un ADN de leader,
că putem face împreună multe lucruri şi proiecte frumoase, în serviciul
comunităţii în care trăim.
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RC BISTRIȚA NOSA
Clubul Rotary Bistriţa Nosa, proiecte noi la început de an rotarian
Clubul Rotary Bistrita Nosa la început de an rotarian
Intrarea in anul nou rotarian 2019/2020 a fost marcată de clubul Rotary Bistrița-Nosa în cadrul
ceremoniei de schimbare a colanului, organizata la restaurantul Coroana de Aur in data de 11
iulie 2019. Vasile Nicolae Bârlea, președintele clubului în anul 2018/2019, a prezentat bilanțul
activității clubului - proiecte axate pe domeniile educație și sănătate, in valoare de 23.000 eur,
precum și participarea la numeroase evenimente districtuale și internaționale, demonstrând că
a reușit să confirme tema anului său, ”Be the Inspiration”. Colanul a fost predat președintelui
clubului in anul 2019/2020, Sabina Ioja.
Sabina este practician în insolvență și membră a clubului Bistrița Nosa din anul 2015, si a
preluat președinția clubului cu motto-ul ”Rotary Connects the World”, propunându-și să
continue proiectele cu tradiție dar și să inițieze proiecte noi, in spiritul valorilor comune
rotariene: ”Împreună am realizat multe proiecte, și vreau să vă asigur că le vom continua, ...insă
imi doresc să ținem o legătură mai strânsă între colegi și cu celalalte cluburi rotariene și
asociații care servesc comunitatea, precum și cu instituțiile bistrițene.”
La eveniment au participat colegi ai cluburilor Rotary Năsăud, Dej, Lions Siebenburgen și
Lions Bistrița, reprezentanți ai districtului - PDG Marta Maria Mocanu, asistenți de guvernator,
precum și președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, prefectul județului, Ovidiu Frenț
si reprezentanți ai primăriei Bistrița și Rodna.

Tabăra de arte
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Primul proiect al clubului in noul an rotarian a fost tabăra de arte pentru 5 elevi din Republica
Moldova, de la liceul ”Ștefan cel Mare”, insoțiti de profesoara Natalia Cornițel; participanții
au fost găzduiți la liceul de arte ”Corneliu Baba” Bistrița și au fost susținuți pe perioada șederii
de clubul Rotary Bistrița Nosa. Cele 11 zile de activități au trecut foarte repede și au lăsat
amintiri plăcute pentru musafirii noștri - ateliere de modelaj și pictura, sub indrumarea artiștilor
Alin Rihor și Mircea Mocanu, vizita la Simpozionul Internațional de Pictura ”Școala de la
Bistrița”, ediția V, organizat la Colibița, unde tinerii au cunoscut o parte din artiștii locali, vizita
expoziției dnei. Mariana Mocanu, ”Tărâmurile Memoriei” de unde au fost apoi ghidați de artist
in atelierul personal. Tinerii au cunoscut și cultura locală, au vizitat Muzeul Județean BistrițaNăsăud, Biblioteca Județeană, au vizionat un film despre Bistrița și au vizitat turnul Bisericii
Evanghelice însoțiți de istoricul de artă Vasile Duda. Pe perioada șederii lor la Bistrița, au
participat la schimbarea mandatelor președinților cluburilor Rotary Bistrița Nosa si Interact
Bistrița Nosa și au fost insoțiti de dna. Eugenia Sular și de membri ai clubului.

Programul de schimb internațional YEP la Tășuleasa
Al doilea proiect ce a marcat inceputul anului rotarian este un proiect cu tradiție in clubul
Bistrița-Nosa și a fost organizat, ca in fiecare an, împreună cu partenerii nostri de la Tășuleasa.
Programul de schimb internațional YEP organizat in perioada 18-25 iulie 2019 a numărat 13
tineri cu vârste intre 15 si 18 ani din districtul Romania și Republica Molvoda, SUA, Belgia si
Cehia, care au participat la acțiuni de voluntariat in cadrul programului celor de la Tășuleasa
Social. Tinerii au respirat aerul de munte timp de o săptămână in care au invățat ce inseamnă
volutariarul, au participat la activitățile organizate la Tășuleasa și au făcut o drumeție in județul
Brașov, unde s-a inaugurat un tronson al drumului Via Transilvanica in prezența a 6
ambasadori.
In 23 iulie a urmat vizita tinerilor la intâlnirea clubului Bistrița-Nosa, unde ne-a bucurat cu
prezența si Lili Filip, reprezentanta YEP a districtului 2241 România si Republica Moldova.
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Conferinta prof. univ. dr. Cornel Catoi si conf. univ. dr. Ciprian Ober
Cluburile Rotary Bistrița Nosa si Interact Bistrița Nosa au găzduit joi, 25.07.2019, conferința
”Învățământ superior în științele vieții” susținută de rectorul USAMV, prof. univ. dr. Cornel
Catoi si conf. univ. dr. Ciprian Ober. In cadrul expunerii s-a prezentat conceptul ”One Health”
ca relație intre om, animale, plante și mediu in care responsabilitatea umană determină
sănătatea fiecărei entități. S-au prezentat disciplinele tradiționale și noi din cadrul universității
iar dr. Ciprian Ober a făcut o prezentare captivantă în protetică 3D cu materiale compozite de
ultimă generație. Conferința s-a încheiat cu un dialog între invitați si participanți.
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RC BRAȘOV
"Rotary Pitch an Putt", proiect al rotarienilor braşoveni, pentru dotarea unei săli
de sport
Rotary Club Braşov îşi continuă proiectele caritabile şi în perioada estivală.
Recent, rotarienii din Braşov au organizat pe pitorescul teren de golf "Lac de
Verde" Golf Club Breaza cea de-a V-a ediţie a evenimentului intitulat "Rotary
Pitch and Putt", devenit deja unul tradiţional, sub directa coordonare a colegului
Victor Hoffmann.

Competiţia caritabilă la care au participat peste 150 de persoane, dintre care 45
au fost concurenţi, şi-a atins obiectivul, fiind colectate fonduri necesare achiziţiei
şi dotării sălii de sport a Clubului de gimnastică Ploieşti, antrenat voluntar de
dubla noastră campioana mondială, Corina Ungureanu.
Împreună cu Rotary Braşov, dăruim!
Un proiect al Clubului Rotary Braşov dedicat comunităţii, #ÎmpreunăDăruim, a
reuşit, recent, să înnoiască echipamentele învechite, depăşite moral şi tehnologic,
din Secţia de sterilizare a Spitalului Clinic Judeţean de Copii Braşov.
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Gradul înaintat de uzură al echipamentelor afecta siguranţa actului medical, iar
rezolvarea acestei nevoi presupunea un buget de peste 200.000 de dolari.
Proiectul a demarat în urmă cu doi ani, iar pentru realizarea lui, Clubul Rotary
Braşov a mobilizat întreaga comunitate locală, organizând două gale de caritate
şi campanii de strângere de fonduri care au adus alături de proiect zeci de
parteneri şi sponsori.
În acelaşi sens, Clubul Rotary Braşov a dezvoltat în toamna anului trecut un
proiect de tip Global Grant, prin care a atras parteneri din Reţeaua Internaţională
Rotary, fapt răsplătit cu o finanţare de peste 52.000 dolari din partea Fundaţiei
Rotary International, dar valoarea totală a Global Grantului, care a cumulat
contribuţiile Clubului Rotary Braşov şi ale partenerilor internaţionali, este de
peste 100.000 de dolari.
Noile echipamente donate spitalului permit adoptarea unui nou flux de sterilizare
cu circuite funcţionale, care îmbunătăţesc substanţial actul medical, asigurând
respectarea standardelor de sterilizare, informatizarea activităţii, monitorizarea
indicatorilor de sterilizare fizico-chimici, biologici şi încadrarea atât în normele
legale naţionale, cât şi în cele stabilite prin directivele europene.
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RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Tabăra de pictură ArtRotary 2019, susţinută de Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu
Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu a organizat, recent, Tabăra de pictură de la
Azuga, pentru copii, în cadrul proiectului de educaţie prin artă, ArtRotary ediţia
2019.

Proiectul ArtRotary, iniţiat în 2015 de către colegul şi prietenul nostru Dorin
Negrău, are ca misiune pregătirea tinerelor talente din mediile defavorizate în
diferite meserii vechi, precum pictura, pictura iconografică pe sticlă, ţesutul
manual la război, arta brodatului manual şi altele. Copiii sunt ajutaţi să îşi
însuşească tainele acestor meserii vechi şi frumoase, astfel încât la maturitate să
devină sustenabili atât prin propriile forţe, cât şi ca angajaţi în diferite ateliere
meşteşugăreşti.
Acest proiect nobil, făurit de oameni frumoşi la suflet, ajută ca arta veche a
meşteşugului să meargă mai departe spre noile generaţii şi prin această formă de
educare prin artă.
ArtROTARY, un proiect de educaţie al copiilor prin artă
Rotary Club Cişmigiu Bucureşti împreună cu designerul Dorin Negrău, membru
marcant al acestui Club, au iniţiat un proiect prin care copiii ce provin din medii
defavorizate sunt aduşi în contact cu diferite meserii vechi.
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Proiectul ArtRotary se desfăşoară în două etape mari, care începe cu parcursul a
opt luni (octombrie-iunie - corelat cu programul de şcoala şi vacanţele elevilor)
în care au loc şedinţele săptămânale de pictură în atelierul pictorului
coordonator cu tinerii talentaţi şi motivaţi, selectaţi în urma unei tabere. La
finalul celor opt luni se organizează o tabăra de creaţie artistică şi pictură la care
participă copiii de la cursuri, precum şi alţi 15 copii noi identificaţi pe parcursul
anului, prin diferite centre de plasament sau alte organizaţii, de către managerul
proiectului.
Pe parcursul proiectului se organizează evenimente în care lucrările realizate de
copii în cadrul şedinţelor de pictură şi al taberei de pictură vor fi puse spre
vânzare, cu scopul ca fondurile obţinute să fie direcţionate către educaţia prin
artă a copiilor, dar şi de atragere a noi generaţii de copii în proiect. Se oferă
astfel şansa cât mai multor copii să ia contact cu aceste meserii, ceea ce le va
oferi posibilitatea să devină sustenabili la maturitate, indiferent de meseria pe
care o aleg în viaţă.
Pe parcursul anului, proiectul beneficiază de vizibilitate şi promovare în mari
proiecte de artă profesionale sau acţiuni caritabile de anvergură, cum sunt
ARTSAFARI, Bal HOSPICE CASA SPERANŢEI, Festivalul Brazilor de
Crăciun SALVAŢI COPIII ROMÂNIA, vernisaje în muzee naţionale MNAC,
ARTMARK, galerii de artă contemporană.
Întâlnire de suflet a rotarienilor bucureşteni cu autorul best-seller-ului "Bancherul
Diavolului", Bradley Birkenfeld
Cluburile Rotary Bucureşti Cişmigiu şi Rotary Pipera au organizat, recent, în
Capitală, o întâlnire de excepţie cu un invitat din domeniul financiar recunoscut
la nivel internaţional, Bradley Birkenfeld, fost bancher şi autor al best-seller-ului
"Bancherul Diavolului. Cum am distrus secretul bancar elveţian".
Întâlnirea a avut loc în prezenţa a numeroase nume sonore din domeniu, din
România şi nu numai, cât şi a unui public dornic să afle detaliile unei poveşti
palpitante şi adevărate despre cel mai mare caz de fraudă fiscală din istoria
finanţelor, dezvăluiri despre conturi ascunse din varii motive, corupţie, terorism,
trădare şi răzbunare, cu implicaţii majore până la cele mai mari niveluri în politica
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mondială.
Bradley este bancherul american cu origini româneşti care a ajuns în lumina
reflectoarelor după ce a denunţat practici ilegale din interiorul băncii elveţiene
UBS.
ROTARY TNT | "TRAINING NEW TRAINERS", un proiect de anvergură al
Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova
Unul dintre cele mai de anvergură şi mai relevante proiecte districtuale rotariene
din domeniul Educaţiei, intitulat ROTARY TNT | "TRAINING NEW
TRAINERS", a fost prezentat recent de cel care l-a realizat, Andrei R. Botez,
viitor preşedinte al Rotary Club Bucureşti Cişmigiu.
Dezvoltat ca un program complex, pe o durată de trei ani, proiectul a avut ca
viziune dezvoltarea competenţelor de formatori ale membrilor Rotary, în scopul
susţinerii de acţiuni educative în cluburi şi comunitate.
În primul an al proiectului, cursurile au fost ţinute în şase mari oraşe din România,
cu participarea şi implicarea a 52 de cluburi Rotary, în care au fost instruiţi 80 de
formatori.
Dorinţa cea mai mare a cursanţilor este ca programul să continue şi în anul 2020,
aceştia exprimându-şi dorinţa de a participa activ în organizare şi în predare, la
următoarele sesiuni.
Concluzia a fost aceea că formatorii nou-formaţi împreună cu formatorii deja
existenţi la începerea programului sunt o resursă districtuală vocaţională care
trebuie pusă în valoare.
Rotarienii au pus pe picioare proiectul "Pe roţi" pentru persoanele cu dizabilităţi
motorii
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Clubul Rotary Bucureşti Cişmigiu, în parteneriat cu Hospice "Casa Speranţei" au
lansat, recent, prima ediţie a proiectului "Pe roţi", pliat spiritului rotarian, dedicat
persoanelor cu dizabilităţi motrice.
În această ediţie de iniţiere, rotarienii din Bucureşti-Cişmigiu au hotărât să-şi
aducă aportul prin donarea a zece scaune mobile personalizate, urmând ca în
toamnă să continue programul prin donaţia altor 25 de noi scaune mobile
personalizate, în colaborare cu Rotary Club Bârlad.
Un scaun mobil personalizat şi fiabil aduce un grad sporit de confort fizic, mental
şi psihic necesar oricărei persoane în nevoie pentru a trece mai uşor peste
problemele normale cotidiene.
Au fost alături de inimoşii rotarieni Gabriela Szabo, campioana mondială a
României la atletism, şi Mirela Nemţanu, directorul general al Hospice "Casa
Speranţei" care a găzduit nobilul eveniment.
Felicitări i se cuvin şi lui Andrei Botez, incoming President al RC Cişmigiu,
pentru coordonarea acestui frumos proiect rotarian.
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RC BURG TRANSILVANIA

RC Burg Transilvania, conectat cu lumea
În spiritul temei lansate de preşedintele Mark Daniel Maloney pentru anul
rotarian 2019-2020, "Rotary Connects the World", Cristian Macedonschi,
reprezentând RC Burg Transilvania, a vizitat patru cluburi din două districte din
Germania. Aceste vizite se încadrează în preocupările Clubului Rotary Burg
Transilvania de susţinere a educaţiei şi culturii în limba germană, în Braşov.

La invitaţia preşedintelui RC Achern-Bühl, care a vizitat RC Burg Transilvania,
la Braşov, în primăvara acestui an, Cristian Macedonschi a susţinut o prezentare
în faţa membrilor clubului german, despre şcoala germană braşoveană, Liceul
"Johannes Honterus", proiecte educaţionale ale liceului fiind susţinute de clubul
nostru.
Membrii RC Achern-Bühl au fost impresionaţi de lunga tradiţie a liceului german
braşovean şi şi-au arătat disponibilitatea de a fi parteneri la susţinerea proiectului
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educaţional amintit.

Cristian a vizitat la Nürnberg trei cluburi cu tradiţie, din metropola Franconiei
(Bavaria), RC Nürnberg Kaiserburg, RC Nürnberg si RC Nürnberg Reichswald.
S-a bucurat de o primire foarte călduroasă, în spirit rotarian, iar toate prezentările
susţinute în cadrul întâlnirilor au fost extrem de interesante. Tot cu această ocazie,
a fost lansată invitaţia de a vizita Braşovul şi Transilvania şi, desigur, alăturarea
în cadrul proiectelor noastre educaţionale legate limba şi cultura germană.
Concert de caritate, al RC Braşov Burg Transilvania, în Lüdenscheid (Germania)
Cluburile înfrăţite RC Lüdenscheid-Zeppelin şi RC Braşov Burg Transilvania au
organizat recent, în parteneriat, un concert caritabil pentru susţinerea Liceului "J.
Honterus" din Braşov. Concertul a fost susţinut de un coleg rotarian din
Lüdenscheid, Ulrich Frenchkowski, împreună cu partenera lui, pianista Susanne
Wendel, şi de colegul nostru Dragoş Dimitriu.
Mesajul de mulţumire şi de prietenie din partea Clubului Burg Transilvania
Braşov a fost transmis de colega noastră Gabriela Adam, implicată plenar în
activitatea educaţională în limba germană.
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Concertul s-a desfăşurat în biserica evanghelică din Lüdenscheid şi a fost unul de
mare succes. Banii adunaţi în urma concertului sunt destinaţi reparaţiilor necesare
Liceului Teoretic "Johannes Honterus", astfel încât elevii să beneficieze de
condiţiile cele mai bune, necesare unui învăţământ modern.

RC Braşov Burg Transilvania promovează sportul pentru sănătate
Proiectul "Sport pentru Sănătate", organizat de Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor
Medicinişti Braşov, în parteneriat cu Rotary Club Braşov Burg Transilvania şi cu
Rotaract Club Braşov Burg Transilvania invită oameni din comunitate să
participe la cele mai distractive cursuri de dance & fitness, Zumba, precum şi la
un Workshop de atletism.
Prin acest proiect se doreşte stimularea mişcării şi activităţii sportive în
comunitate.
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Recent, au avut loc patru sesiuni de Zumba, pe scena din Mallul Coresi, şi un
worshop de atletism.
RC Braşov Burg Transilvania, partener la Festivalul Cultural TAMTAM
Prima ediţie a Festivalului Cultural TAMTAM a avut loc recent, la Braşov,
Rotary Club Burg Transilvania având onoarea de a fi partener al acestui
eveniment cultural, oferind totodată şi suport financiar pentru susţinerea logistică
a organizării festivalului.

Pentru trei zile, Braşovul a vibrat prin spectacolele de muzică, teatru, dans,
proiecţii de film şi expoziţii de artă vizuală.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
IULIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Printre organizatorii evenimentului s-a aflat şi colegul nostru de club, pianistul
Dragoş-Ioan Dimitriu.
Un număr de trei sute de artişti au contribuit la reuşita acestui festival, care prin
varietate şi calitate îşi doreşte să devină o platformă de educaţie prin cultură.

Rotarienii din Braşov, susţinători ai campaniei dedicate Zilei Mondiale a
Creierului
Rotary Club, Rotaract şi Interact Braşov Burg Transilvania s-au alăturat World
Federation of Neurology în campania organizată, recent, de Ziua Mondială a
Creierului.
În acest an, tema principală a fost una de conştientizare a problemei majore de
sănătate publică pe care o reprezintă migrena, la nivel mondial. Studiile actuale
susţin faptul că migrena este întâlnită la 1 din 7 persoane la nivel mondial, fiind
una dintre afecţiunile cele mai răspândite la nivel global.
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Clubul nostru a contribuit la răspândirea mesajului transmis de World Federation
of Neurology, prin distribuirea de broşuri informative şi întâlniri directe, dar şi
prin social media. Totodată clubul nostru a avut onoarea de a primi un mesaj din
partea prof. Tissa Wijeratne, de la Universitatea din Melbourne, Australia, Chairul World Brain Day 2019. Acesta a felicitat clubul braşovean pentru implicarea
în eveniment. În acelaşi timp, prof. Tissa Wijeratne a ţinut o prezentare despre
ceea ce înseamnă migrena, care este importanţa diagnosticării corecte a acesteia,
dar şi de ce migrena reprezintă o reală problemă de sănătate publică.
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RC GALAŢI
Arta, pe altarul vieţii, la Galaţi, cu ajutorul rotarienilor
Un spectacol de mare clasă a avut loc, recent, pe scena Teatrului Naţional de
Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi, evenimentul fiind organizat de Cluburile
Rotary şi Rotaract din Galaţi, cărora le s-a alăturat Asociaţia Culturală
"Cavaleria". Dincolo de artă a stat obiectivul de strângere de fonduri pentru
proiectul umanitar "Orice nou născut are dreptul la viaţă!".
Banii adunaţi erau necesari pentru achiziţionarea a două incubatoare performante
destinate nou-născuţilor prematuri, din Secţia de neonatologie a Spitalului de
Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Galaţi.
Li se cuvin mulţumiri artiştilor Horaţiu Mălăele şi Niculae Urs, care s-au dăruit
deplin pentru a făuri un spectacol memorabil, dar şi celei care a sprijinit proiectul,
doamna PDG Martha Mocanu, un om dedicat sprijinirii comunităţilor din
România şi nu numai.
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RC IAŞI
"Lumina din cărţi", cea mai frumoasă zi de vară, împreună cu micii cititori ieşeni
Investiţia în Educaţie este cea care nu va dezamăgi niciodată. Este un principiu
pe care Clubul Rotary Iaşi îl promovează mereu, iar cea mai frumoasă zi din
această vară a fost cea petrecută, recent, alături de micii cititori din Clubul de
lectură ,"Lumina din cărţi"- la Şcoala generală Oteleni.
După ce şi-au etalat talentele de pasionaţi cititori şi povestitori, micuţii din clubul
de lectură au fost răsplătiţi cu o vizită la Iaşi, unde au vizitat Teatrul pentru Copii
şi Tineret "Luceafărul", Palatul Culturii - Complexul Muzeal Naţional
"Moldova", Grădina Botanică "Anastasie Fătu" şi multe alte obiective ale
capitalei celor şapte coline moldave.
Pe de altă parte, rotarienii ieşeni au donat haine la Asociaţia Familia Nostra, care
susţine copiii din medii defavorizate, dar care au obţinut rezultate bune la
învăţătură.
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RC LUGOJ
Rotary Lugoj continuă campania "Donează sânge, salvează vieţi!"
Clubul Rotary din Lugoj continuă campania "Donează sânge, salvează vieţi!",
organizată împreună cu Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" şi Centrul
Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara.
Acţiuni de donare de sânge au loc fără întrerupere, la spitalul din Lugoj.
La campaniile de donare de sânge poate să participe orice persoană dacă
îndeplineşte câteva condiţii, între care, să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de
ani, greutatea peste 50 de kilograme, pulsul în regulă, să nu fi suferit în ultimele
şase luni intervenţii chirurgicale, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice
cu 48 de ore înaintea donării, iar donatoarele să nu fie gravide.
Persoanele care donează sânge beneficiază de o zi liberă de la serviciu (ziua
donării), şapte bonuri valorice şi eliberarea, la cerere, a analizelor medicale
efectuate (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C, HIV,
HTLV, analize biochimice).
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RC ONEȘTI
Clubul Rotary Oneşti a premiat elevii de nota 10 la bacalaureat
În cadrul proiectului "Personalitatea lunii", aflat la debut, dar care îşi propune să
devină tradiţional, Clubul Rotary Oneşti a premiat, recent, doi elevi care au
obţinut nota 10 la examenul de bacalaureat.

Elevii Andrei Badea şi Diana Maria Mateeş, care ne fac cinste, au fost premiaţi
în bani şi li s-a oferit câte o plachetă omagială, în semn de recunoştinţă pentru
membrii acestei comunităţi.
În cadrul acestui proiect aflat la început de drum, vor fi premiaţi cetăţeni care sunt
un reper pentru comunitate. Dorim să avem continuitate şi cât mai mulţi oameni
să afle de Rotary şi din această perspectivă.
*
Un alt proiect "intern", derulat recent, în spiritul ideii de "seara altfel", a fost o
seară în care doi dintre colegii noştri, Maria Bantu şi Ion Stamate, au fost
sărbătoriţi la aniversare cu o felie de tort şi o cupă de şampanie. S-a creat o
atmosferă plăcută, destinsă, propice dezvoltării unor idei noi care urmează a fi
puse în practică.
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RC SIBIU
Rotary Club Sibiu, partenerul de încredere al centrelor de plasament din judeţ
Printre numeroasele proiecte ale Rotary Club Sibiu, rotarienii de aici şi-au
conturat din anul 2011 un obiectiv de suflet, fiind alături de copiii din centrele de
plasament din judeţul Sibiu.
Alături de cluburile partenere din Germania şi Olanda, Rotary Club Sibiu a reuşit
să ajute aceste centre de plasament cu peste 121.000 de euro, până în prezent.
Din grădina faptelor bune, amintim câteva
dintre cele mai reprezentative acţiuni
finalizate prin strădania proprie sau şi alături
de cluburile partenere care ne-au sprijinit.
Centrul de Plasament Orlaţ, unul dintre cele
mai mari din Romania, unde sunt adăpostiţi
90 de copii, a beneficiat de echiparea bucătăriei (20.000 de euro), alături de R.C.
RATTINGEN; au fost mobilate două scări, de care beneficiază 65 de copii
(21.700 euro), alături de R.C. HET WESTLAND; a fost amenajat un parc de
joacă (10.000 de euro), cu sprijinul R.C. HET WESTLAND. Un total de 52.000
de euro.
Centrul de plasament Speranţa a beneficiat de amenajări de balustrade (2.897 de
euro), împreună cu R.C. HET WESTLAND; au fost reparate şi dotate băile (6.500
de lei) de la R.C. SIBIU; s-a cumpărat o maşină de gătit profesională (1.959 de
euro), cu sprijin de la R.C. HET WESTLAND; au fost înlocuite două centrale
termice şi s-au reparat instalaţiile de încălzire centrală (1.1070 de lei) de la R.C.
HET WESTLAND; au fost înlocuite alte patru centrale termice şi s-au reparat
instalaţii de încălzire centrală (8.000 de euro) cu sprijinul R.C. REICHENHALLBERCHTESGADEN. Tot pentru acest centru s-a cumpărat aparatura de
kinetoterapie (10.158 de euro) ajutaţi de R.C. HET WESTLAND; s-au înlocuit
două centrale termice şi s-a refăcut instalaţia de termoficare (3.100 de euro) cu
ajutorul R.C. HET WESTLAND. Au mai fost achiziţionate un cutter alimente
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BILANCIA (800 EUR) de R.C. HET WESTLAND şi două uscătoare de rufe
(6.845 de euro). În total, centrul a beneficiat de 37.745 de euro.
Chiar dacă în această perioadă este vacanţă, echipa Rotary Club Sibiu a fost
alături de Centrul Guliver Sibiu, pentru care a donat, recent, produse de spălat
textile şi de igiena pentru peste 40 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani.
În noul an rotarian, RC Sibiu şi-a propus să continue acţiunile alături de cluburile
partenere, astfel încât să poată oferi acces la educaţie şi o viaţă mai buna pentru
semenii din aceste centre.
Astfel, pentru Centrul Speranţa vor fi utile cel puţin un dispozitiv de ridicat
"Walllift", un container (asemănător celor folosite ca dormitor la organizarea de
şantier) pentru a fi transformat în magazie, eliberând astfel una din căsuţe şi
crescând capacitatea centrului la 40 de copii.
Pentru Centrul de plasament Cisnădie se vor achiziţiona mobilier, lenjerie,
perdele, covoare, pentru amenajarea completă a centrului în noua destinaţie.
La Centrul de plasament Turnu Roşu se va construi un teren de sport.
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RC TIMIȘOARA
Clubul Rotary Timişoara a acordat "Bursele Rotary"
Zece elevi cu performanţe deosebite din şcolile timişorene au primit, recent,
Bursele Rotary din partea Clubului Rotary Timişoara.

Cei zece elevi selectaţi, care au situaţii familiale dificile, dar sunt elite în rândul
şcolarilor, au primit câte 1.000 de lei, în cadrul unui proiect care are deja tradiţie,
la Timişoara. Clubul Rotary Timişoara adaugă în acest fel o cărămidă la
construcţia importantă a educaţiei.
Doamne rotariene, în Campionatul Naţional Women Rally 2019
Timişoara a fost, recent, gazda celei de-a doua etape a Campionatului Naţional
Women Rally 2019, care s-a desfăşurat pe un traseu special amenajat în zona
Shopping City Timişoara şi la al cărui start s-au aliniat şi doamne ale cluburilor
Rotary.
Peste 40 de concurente şi-au testat limitele la volanul propriilor maşini, într-un
cadru sigur şi o atmosferă prietenoasă, de neuitat.
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"Sunt foarte entuziasmată să trăiesc această experienţă alături de Mihaela
Dobranici (Beldie). Este prima competiţie automobilistică dedicată femeilor, la
care particip. În toamna anului 2016 i-am luat locul Mihaelei pentru scurt timp şi
am avut ocazia să parcurg câţiva km într-o maşină de curse alături de Alex Filip.
A fost o experienţă senzaţională. Am promis că mă voi întoarce în lumea sportului
cu motor. Mă ţin de promisiune (...)", a afirmat una dintre invitatele speciale ale
raliului, gimnasta Cătălina Ponor, multiplă medaliată olimpică, mondială şi
europeană.

Parteneri onorifici ai evenimentului au fost Rotary Club Timişoara şi Rotaract
Club Timişoara Cosmopolitan.

