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Luna noiembrie este luna dedicată Fundației Rotary, o
lună în care înțelegem mai profund ce înseamnă cu
adevărat această organizație. Îți doresc să regăsești în
programele Fundației Rotary multe oportunități pentru
proiecte care să vină în sprijinul comunității din care
faci parte. Este o ocazie perfectă pentru a ne readuce
aminte că la baza tuturor acestor inițiative și bani
strânși cu scop caritabil stă dărnicia, iubirea de semeni,
compasiunea, dedicarea și prietenia. Să celebrăm
împreună, prin tot ceea ce gândim, spunem și facem,
spiritul Rotary, cel care întradevăr face diferența.
De ce suntem diferiți? Ce face diferența? FAPTELE. Ele “vorbesc” cel mai tare despre
noi.
Devenim rotarieni prin implicare și rezultate, prin constanță și menținerea valorilor. A
deveni rotarian este un proces îndelungat, în care testul celor 4 întrebări devine busola
interioară. Abia apoi înțelegem cu adevărat ce înseamnă această organizație, care este
scopul nostru și ce ne leagă de ceilalți rotarieni din întreaga lume. Prin această prismă
putem să înțelegem ce înseamnă People Of Action și Rotary Connects The World.
Prin tot ceea ce facem, construim viitorul pe care îl lăsăm moștenire generațiilor care vin
după noi. Suntem datori să lăsăm copiilor noștri o lume mai frumoasă decât am găsit-o
și să îi învățăm și pe ei să facă la fel. Să arătăm lumii impactul acțiunilor noastre nu
pentru a ne lăuda, ci pentru a le arăta că se poate și pentru a-i inspira.
Rotary este singura organizație care are o fundație, un fond comun de donații. Lasă-mă
să te port puțin prin istoria noastră pentru a înțelege mai bine cine suntem și încotro ne
îndreptăm.
Acum mai bine de 100 de ani, câțiva oameni cu o viziune măreață s-au adunat pentru a
garanta succesul generațiilor viitoare.
1917: Preşedintele RI, Arch C. Klumph, a propus să se înfiinţeze, cu scopul de a face bine
în lume, un fond comun de donaţii. Prima donație: 26,50$. Ulterior, acest fond a fost
redenumit Fundaţia Rotary şi a devenit o entitate distinctă în cadrul Rotary
International.
1919: Fundaţia a făcut prima sa donaţie de 500 de dolari, în folosul Societăţii
Internaţionale pentru Copiii Infirmi.
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1919: primul program al Fundaţiei, precursor al Burselor Ambasadoriale (Ambassadorial
Scholarships) ale Fundaţiei Rotary
1965-66: trei noi programe au fost lansate: GSE (Group Study Exchange), premii pentru
instruire tehnică şi subvenţii pentru activităţi în concordanţă cu obiectivul Fundaţiei
Rotary, denumite mai târziu Matching Grants
1978: Programul de burse Sănătate, Inaniţie şi Umanitate (Health, Hunger and
Humanity — 3-H Grants)
1980: Voluntarii Rotary
1984-85: PolioPlus
1986: Bursele pentru Profesori universitari
1987-88: primele forumuri de pace și programe pentru studiul păcii şi al conflictelor.
În tot acest timp, sprijinul Fundaţiei a crescut enorm. De la prima donaţie de 26,50
dolari, în 1917, s-au primit contribuţii în valoare de mai mult de 1 miliard de dolari.
Numai în anul 2003-2004, au fost donaţi peste 70 milioane de dolari.
Până în prezent, mai mult de un milion de persoane care au donat 1000 dolari Fondului
Programelor Anuale, sau în numele cărora s-a contribuit cu această sumă, au fost
recunoscute ca Paul Harris Fellows.
Un astfel de sprijin puternic, împreună cu implicarea rotariană în întreaga lume și
partenerii care se alătură misiunii noastre, asigură Fundaţiei Rotary un viitor stabil, în
timp ce ea îşi continuă activitatea vitală pentru înţelegere internaţională şi pace în lume.
De fapt, misiunea Fundaţiei Rotary este aceea de a le da rotarienilor posibilitatea să
contribuie la promovarea înţelegerii şi păcii în lume, prin ameliorarea sănătăţii,
sprijinirea educaţiei şi reducerea sărăciei. Fundaţia e o corporaţie non-profit, susţinută
numai prin contribuţiile voluntare ale rotarienilor şi ale prietenilor Fundaţiei care-i
împărtăşesc viziunea despre o lume mai bună.
Paul Harris spunea că orice ar însemna Rotary pentru mine sau pentru tine, lumea ne va
cunoaște pentru rezultatele pe care le obținem. Ne-am angajat să servim mai presus de
sine și nu ne este frică să visăm la scară largă sau să ne stabilim obiective îndrăznețe.
Misiunea noastră începută în anii 80 a părut imposibilă pentru mulți, însă azi, după 30
de ani, cazurile de poliomielită au scăzut cu 99,9%. Putem. Însă doar împreună putem.
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Suntem o națiune a oamenilor care schimbă această lume prin serviciul mai presus de
sine. Contribuția noastră către Fundația Rotary asigură resursele de care au nevoie toți
membrii Rotary pentru a proiecta și implementa proiecte durabile, an de an.
Fundația Rotary crește valoarea donației noastre, păstrând și investind contribuția
inițială și cheltuind doar o parte din câștig. Această strategie sprijină astăzi cauzele
Rotary, în timp ce generează fonduri care vor continua activitatea viitorilor rotarieni
angajați în a face bine peste tot în lume.
Dacă tu sau prietenii tăi doriți să sprijiniți anual Fundația Rotary într-un mod
substanțial, puteți deveni membri ai Societății Paul Harris. Societatea recunoaște
persoanele care contribuie anual cu cel puțin 1.000$ la Fondul de programe anuale,
PolioPlus, partenerii PolioPlus sau Programul umanitar de granturi. Oricare ar fi suma,
vezi deja cum valoarea contribuției tale schimbă vieți și comunități. Ceea ce faci astăzi va
contura următorul secol de serviciu. Moștenirea ta este promisiunea Rotary.
Din 1917 și până acum, Fundația Rotary a cheltuit peste 3,7 miliarde $ pentru a ajuta
oamenii și comunitățile prin proiecte pentru apă curată, sanitație, educație, pace și
eradicarea poliomielitei. De mai bine de 100 de ani am dovedit că suntem aici să lăsăm o
lume mai frumoasă în urma noastră, iar acum impactul nostru în lume poate fi
amplificat. Prin banii strânși în Fundația Rotary reușim să facem proiecte cu impact
major și măsurabil.
Între 22-24 noiembrie poți participa la seminarul anual de instruire al Fundației Rotary
la care cluburile trebuie anual să participe pentru a obține MOU. MOU este indispensabil
pentru cluburile care implementează Global Grants, bani proveniți din Fundația Rotary
prin care se realizează proiecte cu impact major și măsurabil. Găsești aici toate
informațiile http://www.evenimenterotary.ro
Rămâi conectat la paginile de social media pentru a descoperi materiale educative și
noutăți despre proiectele rotarienilor din Districtul D2241.
Cu prietenie,
Marian Neagoe District Governor 2241, România și 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 BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Proiect pentru persoane cu dizabilităţi, al Rotary Bucureşti Cişmigiu
RC Bucureşti Cişmigiu a avut o activitate deosebit de prolifică în această toamnă,
bogată în evenimente care s-au derulat sub deviza Rotary Connects the World".
RCB Cişmigiu, în spirit pur rotarian, a desfăşurat acţiunea "Pe Roţi", unde
împreună cu prietenii rotarieni de la două cluburi din USA Rotary Club of Sioux
Falls - West şi Sioux Falls Downtown Rotary a donat scaune cu rotile persoanelor
cu dizabilităţi. Evenimentul s-a desfasurat la Hospice Casa Speranţei din
Bucureşti.

Proiectul "Pe Roţi" face parte dintr-un proiect mai amplu, dezvoltat împreună cu
Clubul Rotary Bârlad, alături de prietenii rotarieni din cele două cluburi
americane. Astfel, la Bucureşti s-a finalizat şi înfrăţirea cu Clubul Rotary Bârlad,
iniţiată la Bârlad, în luna august.
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La acest eveniment important din viaţa Clubului au fost prezenţi şi Asistenţii de
Guvernator Anda Toma de la Rotary Club Bucureşti şi Vasile Popa de la Rotary
Club Vaslui.
Înfrăţire a şase cluburi şi Proiectul "End Polio"
Într-o atmosferă de prietenie rotariană, şase cluburi din Bucureşti s-au înfrăţit
pentru un proiect comun, "End Polio", în Bucureşti (Rotary Club Bucureşti
Atheneum, Rotary Club Bucureşti Continental, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu,
Rotary Club Bucureşti Curtea Veche, Rotary Club Bucureşti Levant, Rotary Club
Bucureşti Triumph).
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Sub semnul Rotary Internaţional şi mânaţi de ideea că suntem foarte aproape să
eradicăm poliomielita de pe Terra, am organizat un eveniment la UMF "Carol
Davila", care a avut ca scop informarea opiniei publice despre această boala
atroce şi despre cum putem lupta să o reducem la zero.

Astfel, Rotary Club Bucureşti Cişmigiu împreună cu alte şase Cluburi
bucureştene (Rotary Club Bucureşti Atheneum, Rotary Club Triumph, Rotary
Club Bucharest, Rotary Club Continental, Rotary Club Bucureşti Levant şi
Rotary Club Bucureşti Curtea Veche) s-au alăturat prin acest simpozion
campaniei internaţionale de strângere de fonduri.
Întâlnirea a fost onorată de prezenţa şi discursul prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.
La final, faţada clădirii Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti a fost
iluminată în roşu şi galben, culorile End Polio, ca semn că trebuie să continuăm
să servim societatea, ajutându-i pe cei care au nevoie.
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Înfrăţire între RC Bucureşti Cişmigiu şi RC Albania, pentru îngrijiri paliative
Rotarienii de la RC Bucureşti Cişmigiu au fost, recent, în Albania, unde clubul sa înfrăţit cu Rotary Club Korce, urmând îndeaproape motto-ul anului în Rotary
International, "Rotary connects the world".

S-au stabilit mai multe proiecte pe care cele două cluburi să le organizeze
împreună, între care înfiinţarea unui Centru de îngrijire paliativă, un proiect
pentru a veni in ajutor persoanelor cu dizabilităţi.
Un al treilea proiect este în zona culturală, organizat cu ajutorul membrului de
onoare al rotarienilor bucureşteni, Arlinda Morava.
Ziua Recoltei, înfrăţiri şi ... o noapte armenească, cu rotarienii
Ziua Recoltei, un eveniment cu tradiţie din viaţa RC Bucureşti Cişmigiu, care sa desfăşurat recent, a reunit peste 100 de participanţi care s-au alăturat
beneficiarului acestei acţiuni, Asociaţia Prietenia, în cele 10 ateliere desfăşurate
chiar în cadrul asociaţiei din comuna Pantelimon.
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Rotarieni şi non-rotarieni, împreună cu familiile, veniţi de la mai multe cluburi
din Italia, Turcia, Slobozia, Giurgiu, Alexandria, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti au
trăit împreună o zi de recunoştinţă, prietenie şi generozitate.

La finalul acestei zile petrecute sub semnul generozităţii şi al prieteniei, Rotary
Club Bucureşti Cişmigiu s-a înfrăţit cu două cluburi din Italia (Rotary Sessa
Aurunca, prin preşedintele Giuseppe Di Caprio şi Rotary Club Maddaloni Valle
di Suessola, reprezentat de preşedinte Raffaelina Divano). Cluburile au hotărât să
lucreze împreună la un proiect care va fi implementat anul viitor.

Seara s-a încheiat cu spectacolul eveniment "Noapte Armenească", organizat de
soprana Arlinda Morava, membru de onoare al clubului nostru.
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RC BURG TRANSILVANIA BRAȘOV
Rotary Club Burg Transilvania Braşov, un sprijin pentru copiii asistaţi
Clubul rotarienilor de la Burg Transilvania Braşov continuă să ofere sprijin
copiilor asistaţi de către Casa de tip familial "Casa Mea" din Prejmer, judeţul
Braşov.

Şi pentru că un ghiozdan echipat cu toate cele necesare este binevenit, rotarienii
braşoveni li le-au oferit copiilor de la "Casa Mea", aducându-le şcolarilor o
bucurie în plus, alături de urările de succes la învăţătură.
Licorile lui Bahus, promovate de Rotary Club Burg Transilvania Braşov
În cadrul Oktoberfest Braşov, Rotary Club Burg Transilvania Braşov a iniţiat,
recent, Fellowshipul de bere (provizoriu) în cadrul Districtului. Au fost alături, la
acest eveniment, Past RI Director Corneliu Dincă, EMG/A Zone Martha Maria
Mocanu, PDG Daniel Tănase, ARRFC PDG Milian Sopoian, DGE Cornel
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Wilfred Calinoiu, Past Club President Nicu Zgăbei, Past Club President Ioan
Matei.

Festivalul Vinului Rose’n’ Wine
RC Burg Transilvania Braşov a fost alături de Terroirs Boutique du Vin, care a
organizat, recent, o degustare de vin, în cadrul Festivalului Vinului Rose’n’ Wine.
În centrul oraşului Râşnov au concertat reputate formaţii româneşti, într-un
eveniment organizat de Primăria Oraşului Râşnov şi Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Râşnov.
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Rotarienii braşoveni dezvoltă programul de mentorat pentru ariile protejate
Programul de Mentorat pe care Rotary Club Burg Transilvania Braşov îl
desfăşoară, cunoaşte noi etape în evoluţia sa, invitate fiind, recent, doamnele
Erika Stanciu (expert arii protejate şi formator) şi Roxana Iordăchescu (manager
proiect), ca reprezentanţi ai ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate.
Fundaţia Propark, primul dintre furnizorii de formare profesională pentru ariile
protejate şi conservarea naturii din România, de mai bine de 11 ani pregătind
specialişti şi oferind consultanţă în protecţia naturii.

Ariile protejate (parcuri naţionale, parcuri şi rezervaţii naturale, situri Natura
2000 şi altele) cuprind tot ce este mai valoros din natura României, dar şi
comunităţi cu o identitate şi cultură valoroase, comunităţi care au creat şi au
păstrat aceste valori naturale de-a lungul secolelor.
Au fost explorate potenţialele proiecte în care Clubul nostru poate să se implice
în colaborare.
"Braşov, capitala ariilor protejate"
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Fundaţia Propark va organiza un festival prin care se doreşte conştientizarea cu
privire la necesitatea protecţiei naturii, realizând următoarele activităţi: dezbateri
publice, excursii ghidate, proiecţii de filme, monitorizare de specii, expoziţii, târg
cu produse din comunităţile locale învecinate cu ariile protejate, ateliere practice
pentru copii, piese de teatru, concerte.
"Regatul Sălbatic"
Elevii de astăzi au o nevoie foarte mare de a învăţa lucrurile într-o manieră
practică. Natura oferă numeroase subiecte utile pentru studiu practic. O soluţie
pentru a aduce în viaţa elevilor exemple practice din natură şi de a-i apropia de
natură este cea propusă de Fundaţie: un autobuz etajat transformat într-un centru
de vizitare mobil, care va cuprinde jocuri interactive, mini-laborator pentru
experimente, filme 3D etc.
Astfel, copiii vor putea înţelege termeni ştiinţifici, informaţii despre fauna şi flora
României, ce înseamnă ariile protejate şi ce pot face ei pentru a le proteja într-un
mod atractiv.
"Pentru natură prin oameni" este obiectivul principal de activitate, respectiv,
profesionalizarea celor care lucrează în şi pentru arii protejate. Cele mai
importante programe de pregătire pe care le organizează Fundaţia Propark sunt
cele pentru pregătirea de Specialist Arii Protejate şi Ranger, ambele ocupaţii fiind
înregistrate, iar cursurile atestate.
Programele sunt compuse dintr-un modul online de şase luni şi un curs faţă în
faţă de două săptămâni. Pregătirea noilor generaţii este necesară pentru a evolua
şi a găsi cele mai bune soluţii pentru problemele de mediu ale României.
Rotarienii din Braşov continuă programul de mentorat din industria textilă
Rotary Club Burg Transilvania Braşov continuă programul său de mentorat,
organizând recent prima întâlnire din acest an rotarian.
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Primul pas l-a făcut Siegfried Franz, care a susţinut o conferinţă despre industria
textilă, de la începuturile ei până la transformarea cunoscută mai ales în ultimii
ani.
Industria modernă a modei a luat fiinţă în anii 1850, când primul designer,
britanicul Charles Frederick Worth, şi-a cusut eticheta cu brandul său pe un obiect
vestimentar. De-a lungul timpului, industria a suferit numeroase transformări, cea
mai recentă fiind ascensiunea conceptului de fast fashion care a debutat la
începutul anilor 2000. Din păcate, industria textilă este una dintre cele mai
poluante şi acest trend accelerează dramatic poluarea.

De la colecţiile clasice primăvară-vară şi toamnă-iarnă, astăzi sunt case de modă
care lansează noi colecţii în fiecare lună, unele chiar săptămânal, replicând
ultimele tendinţe prezentate pe marile catwalk-uri.
Se urmăreşte astfel o creştere a consumului, iar calitatea este cea care suferă,
hainele nefiind proiectate să reziste mai mult decât un sezon-două. Efectul dorit
fiind o producţie mărită, generând efectul bulgărelui de zăpadă şi sporind
poluarea.
Companiile responsabile au recunoscut efectele devastatoare la care contribuie şi
astfel se pune tot mai mult accent pe sustenabilitate.
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În lume, se produc 16.000 de PET-uri pe secundă, iar unul din acestea se
descompune în peste 450 de ani. Acest fapt a condus la implicarea tot mai multor
companii în procesul de reciclare.
Un trend ascendent îl cunoaşte în zilele noastre reutilizarea acestor sticle din PET,
chiar şi în producţia în masă, unde se folosesc tot mai multe materiale din fibre
de polyester reciclat, ca alternative la cel virgin. De asemenea, tot mai multe
companii se înscriu în iniţiative precum Global Compact al Naţiunilor Unite, care
reglementează standarde privind etica, ecologia şi alţi factori care determină o
companie să fie sustenabilă.
Ce ne va aduce viitorul? Cu siguranţă cea de-a IV-a revoluţie industrială –
digitalizarea – va avea un efect major asupra industriei vestimentare. Primele
proiecte pilot au fost deja demarate de către firme importante, care folosesc
inteligenţa artificială pentru a prezice viitoare tendinţe în moda sau tehnologia
VR pentru a genera propuneri personalizate pentru clienţii magazinelor virtuale.
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RC CONSTANȚA
Ecologizarea Lacului Tăbăcărie, susţinută prin voluntariatul rotarienilor din
Constanţa
În două ore de voluntariat, rotarienii şi partenerii acţiunii au colectat două tone de
materiale din plastic în circa două ore.
Anual se produc 300 milioane de tone de plastic, din care se reciclează doar 14%.
Astăzi, plutesc în oceanul planetar 270.000 de tone de plastic. Deşeurile de plastic
se degradează natural în bucăţi mici care sunt mâncate de vieţuitoare (păsări,
peşti, ţestoase şi mamifere marine). Peştii mănâncă din greşeala micro-plastic
drept hrană, iar noi mâncăm din greşeală peştii drept hrană sănătoasă. Există ţări
care au decis să lupte cu poluarea cu plastic. India a anunţat că până în anul 2022
va interzice folosirea produsele din plastic de unică folosinţă.
În acest sens, cluburile Rotary din Constanţa (RC Constanţa, RC Cetatea Tomis,
RC Yachting şi RC Pontus Euxinus) împreună cu Asociaţia Naţională a
Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România au organizat, recent, o
acţiune de ecologizare a Lacului Tăbăcărie din Constanţa şi a malurilor acestuia.
Proiectul îşi propune să conştientizeze populaţia despre seriozitatea problemei
cauzate de produsele de unică folosinţă din plastic.
Au participat 10 scafandri profesionişti, sprijiniţi de 30 de salvamari cu canoe
pentru intervenţii pe luciul de apă. Cât priveşte malurile lacului, au fost alături de
rotarieni elevi ai Liceului Militar de Marină, Cercetaşii României, Liga
Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa, Asociaţia Erasmus din
Universitatea Ovidius, cluburile Interact şi Rotaract.
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RC ODORHEIU SECUIESC
RC Odorheiu Secuiesc săvârşesc "Invizibilul palpabil"
"Invizibilul palpabil" propus de rotarienii din Odorheiu Secuiesc este macheta din
bronz a centrului istoric al oraşului, care ar ajuta şi nevăzătorii "să vadă" prin
simţul tactil cum arată cetatea.

De Ziua internaţională a nevăzătorilor şi a persoanelor cu deficienţe de vedere
(Ziua bastonului alb), rotarienii din Odorheiu Secuiesc au finalizat acest proiect
de suflet - realizarea unui basorelief sculptat şi turnat în bronz, cu macheta
centrului istoric a oraşului Odorheiu Secuiesc la scara 1:500, care reprezintă
clădiri istorice din municipiu, machetă în aer liber palpabilă, dotată şi cu explicaţii
în formă de inscripţii Braille.
Basorelieful de bronz a fost instalat în Piaţa Primăriei, la intersecţia străzii
Kossuth, în alveola nordică.
Proiectul doreşte prezentarea ansamblurilor construite cu valoare patrimonială pe
macheta turnată în bronz, expusă în spaţiul public, pentru a fi accesibilă
nevăzătorilor. Aceştia vor avea şansa unei experienţe palpabile pentru înţelegerea
contextului arhitectural şi urban.
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Astfel de proiecte care valorifică istoria şi cultura locală sunt deja realitate în
oraşe din Ungaria, unde sunt realizate 19 astfel de basoreliefuri expuse în spaţiul
public, finanţate de către cluburi Rotary din oraşele respective.

În România sunt realizate doar cinci-şase astfel de obiective, altele două-trei fiind
în fază de pregătire.

Odorheiu Secuiesc, fost centru de comitat, "inima secuimii", a meritat să-şi
întărească identitatea culturală printr-un astfel de gest.
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"Gestul oferit nevăzătorilor este un exemplu de atenţie, amabilitate şi de ajutor
către persoanele ce trăiesc cu dizabilităţi, pe de altă parte oferă un instrument
pedagogic în înţelegerea şi asumarea realităţilor arhitecturale ce ne înconjoară, la
care nu întotdeauna suntem atenţi, rareori ridicăm privirea peste limita vitrinelor,
astfel clădirile valoroase care brodează spaţiul public rămân neobservate pentru
majoritatea localnicilor", spun rotarienii din Odorhiu Secuiesc.
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RC RÂMNICU VÂLCEA
"Dinţi frumoşi, copii sănătoşi", cu sprijinul Rotary Club Râmnicu Vâlcea
Rotarienii vâlceni continuă a doua etapă (2018-2021) a proiectului districtual
"Dinţi frumoşi, copii sănătoşi", constând în examinarea stării de sănătate dentară
pentru evaluarea indicelui de carie dentară a copiilor din şcolile din judeţ, dar şi
distribuirea de periuţe şi pastă de dinţi, împreună cu flyere despre periajul corect
al danturii.

Cea de-a doua etapă a proiectul se desfăşoară în trei judeţe pilot: Arad, Timiş şi
Vâlcea, prin intermediul Cluburilor Rotary District 2241, cu acordul Ministerelor
Sănătăţii şi cel al Educaţiei, având ca parteneri externi cluburile Rotary din
Suedia şi compania Colgate România.
Proiectul urmăreşte scăderea indicelui de carie dentară sub 10% la copii cu vârste
cuprinse între 6-12 ani, conştientizarea importanţei igienei orale în rândul celor
mici, a învăţătorilor şi a părinţilor, precum şi deprinderea unor obiceiuri
alimentare cât mai sănătoase.
La Râmnicu Vâlcea, proiectul "Dinţi frumoşi, copii sănătoşi" a fost implementat
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de către Ani Antonescu, cu sprijinul benevol al medicilor stomatologi Duma
Geosepina, Curti Sanda, Neagoe Andreea, Preda Lucia, Genoiu Sandra şi al
asistentelor Felicia Gaman, Râpan Nicoleta şi Vlăsceanu Bianca.

343 de copii din mediu urban de la şcolile gimnaziale 1 "Take Ionescu", 2 "I. Gh.
Duca", 10, 13, Colegiul Naţional de Informatică "Matei Basarab", Colegiul
Naţional "Mircea cel Bătrân" şi alţi 172 de copii din mediul rural, de la şcolile
Buneşti, Pietrari, Vaideeni, Gura Văii, Muiereasca, Vlădeşti, Măldăreşti ,
Păuşeşti-Otasău şi Păuşeşti-Maglasi, care au beneficiat de o lecţie importantă
despre igienă orală, dar şi de consultaţii gratuite.
Se acest proiect districtual au beneficiat până în prezent 1.500 de copii din judeţul
Vâlcea.
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RC SATU MARE
Concursul DaVinci-Concurs de Inovatie Tehnica si IT, editia 1, zona Crisana
Casa Mestesugarilor din Satu Mare, a gazduit sambata 12 octombrie 2019,
Concursul DaVinci-Concurs de Inovatie Tehnica si IT, editia 1, zona Crisana.

Sub indrumarea unor profesori inimosi, 24 de tineri inovativi au prezentat
proiecte care reprezinta solutii creative la nervoile pe care le identifica ei in
societate.
Cateva exemple de proiecte care s-au remarcat sunt: masini robot care pot explora
zone necunoscute, evitand obstacolele care ies in cale; o aplicatie educativa care
inlocuieste manualul scolar cu un format interactiv; propuneri cu solutii pentru
cei care exploreaza muntele si se afla in situatii critice-exemplu ingropati in
zapada datorita unei avalanse; un concept nou-drone care sa aiba forme de albina,
cartita, pinguin, etc care ar ajuta pentru studii mai temeince ale unor insecte si
animale.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
OCTOMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Castigatorii concursului sunt:
1.Clasele V-VIII-Sectiunea “Robotica si Automatizari Industriale”:
-Premiul I: Echipa”Infra_team”, cu proiectul “RoboInfrared”
-Premiul II: Echipa “Followers” cu Proiectul “Line Follower”
-Premiul III: la egalitate de puncte, echipele “Smart_boys” si
“Little_technicians” cu proiectele “Traffic lights”, respectiv “Flashing light”
2.Clasele IX-XII:
-Sectiunea “Inginerie creativa”:
-Premiul I: Echipa “MultitouchCNME” cu proiectul “Mountsee”
-Premiul II: Echipa”MultitouchCNME” cu proiectul “Inteligente
Artificiale Prietenoase”
-Premiul III: Echipa “MultitouchCNME” cu proiectul “Mountain
Life Saver”
-Sectiunea “Robotica si automatizari industriale”
-Premiul I: Echipa “Alien Explorer”, cu proiectul”Alien Explorer”
-Sectiunea ”Inteligenta artificiala si software”
-Premiul I: Echipa “MultitouchCNME”, cu proiectul “Aventura
Cunoasterii”
Comisia de jurizare a evaluat originalitatea si impactul inovatiei, aplicabilitatea
in practica a proiectului si potentialul lui de dezvoltare.
Concursul a fost organizat de Rotary Club Satu Mare, impreuna cu Rotary Club
Bucuresti, cu sprijinul Rotaract si Interact Satu Mare.
Comisia centarala de jurizare va selecta care din lucrarile castigatoare a locului I,
se califica pentru a participa la faza nationala care va avea loc in 2 noiembrie, la
Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti.
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RC SIBIU
Rotary Sibiu sub semnul salvării de vieţi
Rotary Club Sibiu continuă să se implice proiectul de donarea de sânge,
invitându-i şi pe alţi concitadini să li se alăture campaniei, pentru asigurarea
necesarului de sânge în Sibiu.
Ei privesc acest gest ca pe o responsabilitate individuală, pe termen lung, ce îi
revine fiecăruia dintre noi şi prin conştientizarea şi promovarea beneficiilor
pentru organism, în urma donării de sânge.

Fără donatori, mulţi bolnavi nu ar avea nicio şansă, pentru că încă nu s-a
descoperit un înlocuitor al sângelui, aşa că donarea este singura soluţie pentru a
putea face faţă nevoii de sânge sau componentelor lichidului vital.
"Suntem cu toţii asaltaţi de mesaje impresionante despre cazuri disperate de copii
sau părinţi în lupta lor pentru viaţă. Iniţiativa noastră de a uni eforturile întregii
comunităţi este ambiţioasă, dar credem că fiecare viaţă salvată întregeşte o
familie şi fiecare familie întăreşte comunitatea. Comunitatea suntem noi toţi şi
împreună salvăm mai multe vieţi", spune Mihai Rebrişoreanu, preşedintele
Rotary Club Sibiu.
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Campania se întinde pe parcursul întregului an rotarian, desfăşurându-se prin
amplasarea de afişe în spaţii comerciale, panouri outdoor şi clipuri în social media
în care sibienii sunt invitaţi sa doneze sânge.
Primul ambasador al campaniei, din primul clip este renumita actriţă sibiană
Ofelia Popii.
Sub mottoul campaniei "Salvează o viaţă, întregeşte o familie, întăreşte o
comunitate, MÂINE POATE FI VIAŢA TA, A FAMILIEI TALE", toţi cei care
pot dona sânge sunt invitaţi să o facă.
Lumina pentru România, cu instalaţii fotovoltaice aduse de rotarienii din Sibiu
Rotary Club Sibiu continuă demersul derulat cu prietenii de la Free Mioriţa,
"Lumina pentru România", în care s-au montat instalaţii fotovoltaice
pentru familii care nu au avut niciodată curent electric în casă.

Una dintre aceste familii avea nevoie de mai mult ajutor pentru finalizarea casei
ridicate de ei înşişi, iar extraordinarii colegi din Rotary Club Sibiu, Laura
Dragomir (membru aspirant) şi Ionuţ Modrescu, susţinuţi de prieteni ai clubului
s-au mobilizat şi au reuşit să izoleze podul casei, sa închidă timpanul
acoperişului, să construiască o scară exterioară, să monteze geamuri, o sobă, o
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plită şi să dăruiască un laptop minunaţilor copii.
Alături de rotarienii din Sibiu, la această acţiune au fost alături şi prietenii de
la Rotary Club Petroşani-Valea Jiului, reprezentaţi de preşedintele Cristian
Tamaş.
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RC SLATINA
"Fii erou! Salvează o viaţă!" - un proiect al rotarienilor din Slatina şi Crucea
Roşie Olt
În cadrul proiectului "Fii erou! Salvează o viaţă!", Clubul Rotary Slatina a
achiziţionat, recent, primele defibrilatoare din judeţ, care au fost montate în spaţii
publice şi pot fi deja utilizate de către slătineni.

În luna mai, membrii clubului au desfăşurat a VI-a ediţie a Balului Anual Rotary,
care sprijină în fiecare an un proiect umanitar ce vine în sprijinul populaţiei din
Slatina. Fondurile necesare derulării acestui proiect au fost colectate în cadrul
balului prin contribuţia invitaţilor, a membrilor Rotary, Interact şi Rotakids, prin
licitaţie de obiecte de artă, tombolă şi prin caricaturi realizate contra donaţiilor.
Cele doua defibrilatoare au fost montate în două magazine din zone aglomerate
ale oraşului, vizibile şi uşor accesibile, astfel încât să poată fi solicitate şi utilizate
prompt în caz de necesitate.
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Defibrilatoarele achiziţionate sunt automate, pot fi folosite de către personal
medical calificat sau necalificat medical şi are ghidaj vocal în limba română.
Aparatul are un set de padele (electrozi) pentru adult, de unică folosinţă. Timpul
de încărcare este de 10 secunde, timpul de analiză ECG de 10 secunde, are
detector de stimulator cardiac (pacemaker) cu baterie care susţine aproximativ
200 de socuri (de utilizări) şi durata de viaţă de 5 ani, cu certificat de garanţie de
5 ani.
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RC TÂRGU-JIU
Promenada Inimilor, start la Poarta Sărutului
Clubul Rotary Târgu-Jiu a organizat, recent, cea de-a VI-a ediţie a proiectului
"Promenada Inimilor", pentru care a fost amenajat un traseu de trei kilometri, în
jurul Parcului Central din Târgu Jiu.
De Ziua Mondială a Inimii, Clubul Rotary a organizat un cros la care au luat parte
peste 350 de participanţi, care au luat startul de la Poarta Sărutului, cu finişul pe
Stadionul Municipal, inaugurând astfel acest frumos obiectiv al municipiului.

Toţi participanţii au primit câte un tricou, pentru a le aminti şi după terminarea
crosului că mersul pe jos sau alergatul cât mai des sunt importante pentru
menţinerea sănătăţii.
Primii 10 participanţi, fete şi băieţi, au primit premii importante din partea
sponsorilor atraşi alături de rotarieni în acest proiect.
"Şi anul acesta, Clubul Rotary Târgu-Jiu a încurajat mişcarea. Felicitări tuturor
participanţilor prezenţi în număr atât de mare la acest eveniment! Mulţumim
sponsorilor noştri principali, dar şi tinerilor de la Interact Club Târgu Jiu pentru
ajutorul acordat în organizarea evenimentului", spune Nicolae Goaţă,
preşedintele Clubului Rotary Târgu-Jiu.
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Premiera de Gală a filmului "Între Chin şi Amin"
Clubul Rotary din Târgu Jiu împreună cu Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie,
Respect a organizat, recent, la Cinematograful "Sergiu Nicolaescu" din Târgu Jiu,
premiera de Gală a filmului "Între Chin şi Amin".

Proiecţia filmului a avut loc în prezenţa regizorului Toma Enache şi a actorilor
Dragoş Stoica, Bogdan Sălceanu, Laurenţiu Stan şi Stelică Murariu. La premieră
au asistat 300 de spectatori care au participat şi la o sesiune de Q&D la finalul
proiecţiei.
"Între Chin şi Amin" este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în
temniţele comuniste în perioada 1945-1989, o mărturie despre rezistenţă prin
credinţă, despre onoare şi iertare.
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La 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, rotarienii din Târgu Jiu au dorit
să susţină un eveniment care aduce în faţa spectatorilor o poveste tulburătoare de
viaţă, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă reeducarea din puşcăriile comuniste.
Filmul "Între Chin şi Amin" a fost selectat la Festivalul Internaţional de Film din
Buenos Aires - din 1.400 de filme înscrise în competiţie - pe lista scurtă, pentru
câştigarea marelui premiu.
Proiectul END-POLIO, susţinut de rotarienii din Tîrgu Jiu
Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat, recent, un eveniment de fundraising,
fondurile adunate fiind transmise pentru proiectul Rotary International End Polio.

Astfel, la Restaurantul Ambasador a avut loc o degustare de vinuri oferită de
Cramele LacertA, prilej de a discuta noi proiecte, într-o atmosferă minunată, între
prieteni.
În urma acestui eveniment au fost donaţi 1.000 de euro pentru proiectul End
Polio.
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81 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental ridicat de Constantin
Brâncuşi la Târgu Jiu
La 27 octombrie 2019 s-au împlinit 81 de ani de la inaugurarea Ansamblului
Monumental ridicat de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu. Cu acest prilej Clubul
Rotary din Târgu Jiu a realizat 1500 de broșuri de prezentare a celebrului sculptor,
aceastea fiind distribuite tuturor elevilor din clasa a VIII ce învață în școlile din
Târgu Jiu

Această acțiune s-a vrut un omagiu adus lui Constantin Brâncuşi, a cărui operă a
marcat creaţia artistică a secolului XX dar și un eveniment de promovare în
rândul elevilor din Târgu Jiu a valorilor lăsate nouă de marele artist.
Gala Premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România
La 27 octombrie 2019 s-au împlinit 81 de ani de la inaugurarea Ansamblului
Monumental ridicat de Constantin Brâncuşi la Târgu Jiu.
Cu acest prilej, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cercetare,
Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” în parteneriat cu Uniunea
Artiştilor Plastici din România şi Institutul Cultural Român au organizat, la Târgu
Jiu, în data de 27 octombrie 2019, o serie de manifestări cultural-artistice în semn
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de omagiu adus lui Constantin Brâncuşi, a cărui operă a marcat creaţia artistică a
secolului XX.

Manifestările închinate inaugurării Ansamblului brâncuşian au culminat în după
amiaza zilei de 27 octombrie 2019, odată cu Gala Premiilor Uniunii Artiştilor
Plastici din România şi decernarea Premiului Naţional Brâncuşi pentru anul 2018,
eveniment ce a avut loc de la ora 1600 în Sala de spectacole a Teatrului „Elvira
Godeanu” din Târgu Jiu.
Clubul Rotary din Târgu Jiu a oferit Premiul pentru Grafica obținut de artistul
Florin Stoiciu.
“Suntem mândri pentru că suntem parte din acest proiect și mulțumim Uniunii
Artiştilor Plastici din România pentru sprijinul permanent al acțiunilor
desfășurate în interesul comunității” a declarat Nicolae Goată, președintele
Clubului Rotary din Târgu Jiu.
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RC COSMOPOLITAN TIMIȘOARA
Amplă acţiune educativ-ecologică, cu Rotary Club Cosmopolitan Timişoara
Rotary Club Cosmopolitan Timişoara a organizat, recent, manifestarea ecologică
"Rolul educaţiei în protecţia mediului", în Parcul Botanic al municipiului, la care
au participat aproximativ 300 de elevi şi profesori de la trei licee.

Evenimentul s-a desfăşurat împreună cu ISU Timiş şi cu alţi trei parteneri de
acţiune, după ce parcul a devenit o destinaţie preferată de imigranţi sau persoane
fără adăpost.
"În mandatul meu, vreau să punem accent pe educaţie, foarte importantă pentru
o comunitate. Trebuie să avem grijă de copii. Avem în parc acţiuni şi workshopuri
interactive cu mulţi elevi. Vrem să refacem imaginea acestui obiectiv important
al oraşului care se află în zona centrală a Timişoarei. Trebuie să avem grijă de
acest parc", a spus preşedintele RC Cosmopolitan Timişoara, Alin Bâtea.
Patru ore, rotarienii au muncit: au fost adunaţi saci de gunoaie, s-a tăiat iarba, sa încercat şi ştergerea urmelor de grafitti de pe zidurile din cărămidă, s-au reparat
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bănci, a fost renovat şi pavilionul construit tot de rotarieni cu mai mulţi ani în
urmă, a fost revopsită şi schimbată lemnăria deteriorată.
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RC TIMIȘOARA
Premiera filmului ”Între Chin și Amin”, la Filarmonica Banatul Timișoara
Premiera filmului ”Între Chin și Amin” de Toma Enache a avut loc, la sala
Capitol a Filarmonicii Banatul, luni, 14 octombrie 2019, cu susținerea Clubului
Rotary Timișoara.
După proiecțiile de gală din mai multe orașe, filmul lui Toma Enache, „Între
Chin și Amin”, a ajuns la Timișoara.

Alături de regizor, au fost prezenți și actorii Constantin Cotimanis, Kira Hagi,
Ana Pârvu, Vali V. Popescu, Ailioaiei Alin.
Proaspăt selectat la Florence Film Awards, Buenos Aires International Film
Festival, International Sound&Film Music Festival din Croația și prezent la
Astra Film Festival 2019, „Între Chin și Amin” aduce în fața spectatorilor o
poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din
istoria modernă – reeducarea din pușcăriile comuniste.
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"Aventuri maritime", trăite de rotarieni timişoreni
Rotarienii timişoreni aduc o pată de culoare în spectrul activităţii lor recente.
Regata Rotary, organizată de Clubul croat din Zadar, a avut loc în Marina
Biograd, în zona Insulelor Kornati, pe frumoasa Adriatică. Au participat 22 de
echipaje, unul fiind format din două cluburi timişorene, Cosmopolitan şi
Timişoara 1.

Surpriza, anunţată în ultima clipă de organizatori, a fost una neaşteptată, dar
foarte plăcută: între cele două zile de competiţie, s-a dormit pe una din insulele
din Parcul Naţional Kornati.
"Peripeţia care merită a fi relatată este surprinsă de poza în care Cristi recuperează
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cangea picată în mare, la pupa ambarcaţiunii. Recomand oricui, o experienţă pe
un velier cu şase-şapte colegi, care apoi au şanse mari să devină prieteni, la
sfârşitul competiţiei nautice", spun Cristian Moroaica (RC Cosmopolitan) şi Radu
Dimeca (RC Timişoara).

