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Octombrie 2019
Dragi prieteni,

9.2 milioane $ - Este suma pe care Fundația Rotary a
cheltuit-o pentru creșterea economiilor locale și
reducerea sărăciei anul trecut
795 milioane oameni - sau 1 din 9 oameni din lume nu au suficientă hrană
60% dintre oamenii flămânzi ai lumii sunt femei și fete
70% dintre cei mai săraci oameni din lume trăiesc în zonele rurale și depind de
agricultură și activități conexe pentru traiul lor
Aceste statistici sunt la nivel global, ceea ce înseamnă că includ România și Republica
Moldova.
Oamenii se luptă zilnic cu sărăcia, principala lor ocupație fiind agricultura de subzistență
și creșterea animalelor. Cel mai alarmant este faptul că cei care sunt la școală se luptă cu
foamea chiar și în timpul orelor de curs. Se luptă să trăiască cu senzația de foame
continuă și să își ignore stomacul gol în fiecare zi.
Nu ne sunt străine știrile despre sărăcie și foamete, însă cu siguranță cred că
înțelegem pe deplin realitatea acestor cifre: România conduce clasamentul
european al copiilor săraci cu 51%, urmată de Bulgaria, unde 45,2% dintre copii se
află în risc de sărăcie. Da, copiii români de la ţară sunt cei mai săraci copii din Europa:
unul din zece merge la culcare flămând deoarece multe familii abia reuşesc să le asigure
mai mult de două mese pe zi. Mai mult, tendinţa este ca sărăcirea celor mici să se
accentueze anual cu 1%.
Întrebarea este ce facem? Cel mai simplu ar fi să ne asigurăm că au parte de toate
mesele principale, însă asta nu-i va ajuta pe viitor. În loc să le dăm pești, îi ajutăm cu
adevărat doar dacă îi învățăm să pescuiască.
Suntem în luna octombrie, lună în care Rotary se dedică dezvoltării
economiei locale, luna în care eforturile noastre au ca obiectiv dezvoltarea spiritului
antreprenorial și autosuficiența economică pentru a crea schimbări reale, de
durată în comunități.
Dezvoltarea economică este strâns legată, chiar direct proporțională cu
educația. Cu cât un om este mai educat, cu atât șansele lui să iasă din sărăcie și să își
croiască un parcurs frumos în viață cresc. Există proiecte în Districtul nostru prin care
modificăm perspectivele și ajutăm comunitățile în nevoie, oferind familiilor o cale
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viabilă de ieșire din sărăcie. Unele au în vedere pregătirea profesională, mentoratul,
susținerea afacerilor mici de familie, iar altele accesul la locuri de muncă bine plătite.
Cred cu tărie că eficiența noastră se află în faptul că îi învățăm și îi susținem pe oameni
să învețe o meserie cerută pe piața muncii, îi susținem să-și conștientizeze și să își
valorifice potențialul, să își transforme mentalitatea și să devină o forță economică.
Permițându-ne să canalizăm resursele comunității, deschidem noi uși. Când facem
astfel de proiecte, oricât de mici ar fi, noi de fapt schimbăm lumea.
Direcții de acțiune:
- SĂ POȚI SĂ TRĂIEȘTI DIN MUNCA TA. Sistematizarea învățământului
profesional pentru toate tipurile de formare întârzie să se adapteze realității, de aceea
una dintre cheile dezvoltării economiei este dezvoltarea învăţământului profesional şi
tehnic. Însă, dacă vrem să mergem cu un pas mai departe, să dezvoltăm cu adevărat o
economie competitivă, trebuie predată, cultivată și
dezvoltată MENTALITATEA LUCRULUI BINE FĂCUT.
Ce ne diferențiază de SWISS QUALITY? Simpla atenție la fiecare etapă a procesului,
meticulozitatea, astfel încât fiecare detaliu să fie realizat perfect. Atât și nimic mai mult.
Este o chestiune de mentalitate, de educație.
Un exemplu de proiect este cel dezvoltat de către clubul din care fac parte în colaborare
cu Rotary Club Sunrise California, District 5220. Obiectivul este să asigurăm elevilor din
comunele din județul Bihor condiţiile necesare deprinderii unor meserii utile zonei în
care locuiesc şi anume: tâmplar, lăcătuş mecanic, frizer şi croitor. Au fost achizitionate,
montate şi puse în funcţiune echipamentele specifice, s-au asigurat dotările cu mobilier,
scule şi consumabile, astfel încât elevii să-şi poată forma şi testa aptitudinile şi să
îndrăgească aceste meserii. Proiectul se derulează în strânsă colaborare cu primăriile şi
conducerile şcolilor care au asigurat spaţiul şi personalul calificat pentru instruire.
link: https://rotaryoradea.ro/atrage-elevii-spre-meserii/
- SĂ FII UN LIDER. Cele mai performante instituții de învățământ din România și
Republica Moldova învață performanța. Însă a sosit momentul să îi învățăm pe copii să
își dezvolte încrederea în sine, să fie lideri, cei mai buni profesioniști, indiferent de
domeniul lor de activitate. O chestiune de mentalitate ce trebuie predată de la cea mai
fragedă vârstă. Un copil educat în spiritul inițiativei, comunicării deschise,
inovației, dezbaterii constructive, al păcii sociale, al soluționării conflictelor
și al colaborării, are drumul de succes asigurat. De ce tocmai pacea socială și
soluționarea conflictelor în educația copiilor spre a deveni lideri? Dacă facem o
comparație între țările sărace și cele dezvoltate, vedem că pacea socială reduce violența
de orice fel, conflictele și războaiele, asigură un climat stabil, propice dezvoltării,
respectării drepturilor omului, distribuției echitabile a resurselor, a circulației
informațiilor, a cultivării relațiilor diplomatice cu statele vecine și alți actori
internaționali, pacea socială asigură dezvoltarea capitalului uman de înaltă calitate,
reduce corupția și asigură buna funcționare a instituțiilor publice. Iar beneficiile păcii
pot fi măsurate, pe termen lung, în indici economici.
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- Succesul, deci, depinde de mentalitate, iar dacă ne dorim succes, trebuie să
începem ACUM să ne educăm generațiile în acest spirit al leadershipului. Vasile Dâncu,
renumitul sociolog, a concluzionat în urma studiilor efectuate că România este o
societate cu încredere limitată. Că la 30 de ani de destin “second hand”, România
pare devastată de neîncredere: în instituții, dar în primul rând în ceilalți oameni. Iar
dacă ne uităm la superputeri, la baza economiilor sănătoase stă încrederea în
sine dar și încrederea în ceilalți oameni.
- SĂ CONTINUI SĂ ÎNVEȚI. Dacă ne dorim să trăim adaptați acestor vremuri, este
necesar să ne continuăm formarea educațională, să ne adaptăm la schimbare. În timp ce
multe sectoare vor dispărea, altele vor apărea și , odată cu ele, noi profesii și
oportunități. Pregătirea continuă este o șansă pentru fiecare dintre noi să ne
adaptăm vremurilor în continuă schimbare, dar și să ne dezvoltăm competențele
și să ne conectăm la alte persoane cu aceleași pasiuni.
- SĂ SCRII PLANURI DE AFACERI CA SĂ OBȚII MICROCREDITE. Odată
educați, micii antreprenori folosesc microcreditele pentru a-și dezvolta micile afaceri.
Antreprenorii din comunitățile rurale pot împrumuta bani pentru a cumpăra animale
sau culturi vegetale, sau pot primi instruire în agricultură durabilă. De exemplu, Clubul
Rotary Oradea, clubul din care fac parte, în parteneriat cu Cluburile Rotary Salida și
Modesto din California, SUA, au inițiat derularea unui program de susținere și
promovare a micilor afaceri bihorene. În cadrul unui program de educație și sprijin,
antreprenorii primesc atât consultanță pentru dezvoltare antreprenorială, cât și o
microfinanțare între 3.000 și 16.000 lei sub formă de împrumut destinat consolidării și
dezvoltării afacerii. Este un instrument extrem de util, în special pentru agricultori sau
meseriași.
Link: https://rotaryoradea.ro/microfinantare/
- O altă posibilă direcție, adoptată frecvent de către membrii Rotary la nivel
internațional, este adoptarea unui sat. Folosind o strategie multifațetată și
coordonată, membrii Rotary îi pot învăța pe locuitorii de la sate cum
să spargă ciclul sărăciei în comunitățile sărace. Putem instrui oamenii pentru a
deveni resurse pentru comunitatea lor, oferind activități în rețea, consultanță cu privire
la dezvoltarea de noi afaceri și formare în domeniul matematicii și managementului
financiar. Putem să învățăm fermierii abilitățile de care au nevoie pentru a îmbunătăți
fertilitatea solului, pentru a controla eroziunea solului și pentru a-și comercializa
produsele.
- Dezvoltarea economică este, deci, direct proporțională cu educația. Cu cât
suntem mai educați, cu atât mai bine ne va merge și cu atât mai mult ne va
crește stima și încrederea în sine. Țările dezvoltate au înțeles demult acest lucru și
nu ne rămâne decât să ne uităm cu jind la sistemele lor educaționale sau să facem primul
pas ACUM.
- Să facem primul pas și să luăm oglinda în mână, să ne îndreptăm atenția spre noi, cei
care nu intrăm în statisticile de mai sus. Noi ne permitem să facem voluntariat, să ne
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dedicăm dezvoltării comunității din care facem parte. Avem această super-putere:
PUTEREA DE A FACE VOLUNTARIAT, alegerea să ne folosim în acest fel timpul și
resursele. Însă mai avem o super-putere pe care poate nu am conștientizat-o pe deplin și
care nu costă nimic: ALEGEREA. Puterea de a alege ACUM produse și servicii
locale, autohtone. Puterea de a susține ACUM afaceri mici, locale, de familie,
meseriași, artizani sau artiști, cumpărând de la ei lucrurile de care avem nevoie pentru
traiul zilnic. Puterea de a susține ACUM afaceri responsabile cu mediul înconjurător sau
care practică agricultură bio. Să facem noi primul pas ACUM.
- SĂ FACEM UN PACT CU AGRICULTURA. Adevărata provocare stă în a ne
schimba și concenta atenția de la problemele mondiale la cele locale, specifice fiecărei
țări. Necesitatea și responsabilitatea schimbării globale e mare, însă nu putem face
decât ceea ce putem, acolo unde suntem, cu ceea ce avem. Adevărata schimbare
va veni atunci când economiile naționale vor face pact cu agricultura, când cetățenii vor
înțelege că puterea este în mâinile lor și că, dacă vor acces la alimentație de calitate, mai
sănătoasă, mai echilibrată și la un preț accesibil, răspunsul este un pact între
societate și agricultura locală. În acest fel, calitatea hranei va crește, iar agricultorii
vor fi stimulați să devină și mai competitivi, să se educe mai bine și să inoveze în vederea
dezvoltării afacerii. Mai mult decât atât, gustul unic al mâncărurilor de proveniență
locală, dar și vinurile de calitate se pot transforma și într-un avantaj turistic extrem de
competitiv, dinamizând industria turistică din România și Republica Moldova. Vedem că
acest lucru se întâmplă deja. Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că de agricultură
depinde suveranitatea noastră alimentară și, deci, sănătatea și viitorul
nostru.
Dacă vrem să progresăm, avem o singură șansă, o singură cheie:
EDUCAȚIA. Educația începând de la grădiniță, la educație antreprenorială până la
continuarea educației la orice vârstă. Iar momentul oportun e ACUM, prin ACȚIUNE,
CONȘTIINȚĂ, UNITATE și MENTALITATE.
Avem capacitatea de a schimba viitorul. Fiecare dintre noi, prin fiecare
acțiune pe care o facem. Este o obligație. Este o responsabilitate. Nu va fi ușor,
însă vreau să te invit să faci primul pas ACUM.
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 BAIA MARE
Rotary susţine Educaţia şi se implică în alfabetizarea romilor
Rotary Club Baia Mare se implică în deschiderea porţilor spre "A doua şansă" la
educaţie, proiect derulat prin intermediul Fundaţiei Somaschi din localitatea
Craica, unde câteva zeci de copii şi tineri sunt ajutaţi să facă primii paşi în
alfabetizare.
Din anul 2016, sora Gabriela Lucaci a început acest program de alfabetizare a
copiilor la "şcoala din container", deschisă în curtea Fundaţiei Somaschi. Zilnic,
aici vin copii care au renunţat sau nu au fost niciodată la şcoală, care sunt acum
înscrişi în programul "A doua şansă", dar şi copii mai mici, de trei - patru ani.

Ei au primit şi la începutul acestui an şcolar, din partea rotarienilor din Baia Mare,
rechizite, ghiozdane, cărţi de colorat şi cărţi de poveşti. Câţiva dintre ei sunt
înscrişi la şcoala generală, începând de la grupa 0 şi clasa I, alţii repetă anul, dar
nu rămân în abandon. De asemenea, şcoala din container a fost dotată cu o nouă
tablă magnetică. Un număr mai mare de copii vor continua cursurile, iar alţii vor
fi înscrişi, în continuare, în programul "A doua şansă".
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Rotarienii urmăresc astfel integrarea a cât mai multora dintre copii în sistemul
şcolar, fiind ajutaţi în parcursul de alfabetizare de sora Gabriela.
Rotary Club Baia Mare va continua proiectul, fiind conduşi de crezul că niciun
copil nu trebuie să rămână fără şcoală, pentru că toţi copiii au dreptul la educaţie
şi pentru că educaţia este singura soluţie pentru schimbare.

Festival internaţional, cu coruri de înaltă calitate, sprijinit de Rotary Baia
Mare
Rotarienii din Baia Mare au sprijinit recent, cu multă generozitate, Festivalul
Internaţional Coral "Liviu Borlan", în cadrul căruia şi-au prezentat măiestria
coruri de înaltă calitate artistică.
Încă de la prima ediţie a Festivalului internaţional coral "Liviu Borlan", Rotary
Club Baia Mare a fost partener al acestui eveniment cultural de excepţie, iar
tradiţia a continuat şi în acest an.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
SEPTEMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

Suntem mândri că ?i in acest an, festivalul a reunit coruri de o înaltă calitate
artistică.
Diploma de excelenţă acordată în acest an de Rotary Club Baia Mare a ajuns la
corul "Cantarad" din Arad, caer a evoluat sub bagheta dirijorală a Magdalenei
Lodi, cor care a câştigat şi locul III în concurs.
Mulţumiri se cuvin atât "Coralei Armonia", cât şi colegilor rotarieni Sasha
Nicolici şi Alexandra Lazăr care au reuşit şi în acest an un eveniment cultural de
înaltă măiestrie artistică.
Promenada Inimilor, pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, la Baia
Mare
Două zile frumoase de toamnă au fost dedicate, recent, de rotarienii băimăreni,
inimii. Rotary Club Baia Mare şi-a continuat astfel proiectul "Promenada
Inimilor", care îşi propune să încurajeze populaţia oraşului să facă mişcare pentru
prevenţia bolilor cardiovasculare.
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Proiectul a fost parte a Sărbătorii Castanelor 2019, în parteneriat cu
municipalitatea Baia Mare.
În cadrul Promenadei Inimilor, a fost amenajat în centrul oraşului un punct Rotary
unde s-au măsurat gratuit tensiunea, înălţimea şi greutatea în vederea evaluării
stării de sănătate a inimii. Evaluarea a fost făcută de către medicii clubului, astfel
că 111 cetăţeni ai oraşului au beneficiat de aceste servicii.

Traseul de plimbare de 5.000 de paşi al Promenadei Inimii a fost parcurs de către
97 de băimăreni, sărbătorind astfel, prin mişcare în aer liber, Ziua Mondială a
Inimii. La sfârşitul plimbării, norocoşii au fost răsplătiţi cu premii în cadrul
tombolei, dar cel mai mare câştig al zilei a fost mişcarea.
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RC BUCUREȘTI
Rotarienii s-au întâlnit, în Bucegi, la prima ediţie a Taberei de leadership
Rotarienii au marcat, recent, un nou eveniment, în Bucegi, unde s-au întâlnit la
prima ediție a Taberei de leadership, înscrisă în proiectul intitulat Colegiul de
Leadership.
Acesta este un program transdistrictual multidisciplinar de dezvoltatre a
persoanelor din conducere, dar și a membrilor cluburilor, având la bază principiul
”rotarieni către rotarieni”.

Curricula propusă în cadrul Colegiului de leadership cuprinde opt arii, după cum
urmează: Membershipul si implicarea membrilor; Planificarea strategică și
organizarea activității unui club; Cum construim un club puternic; Fundraising;
Crearea de proiecte de servicii în folosul comunității; Comunicarea clubului
(imagine internă, publică şi public relations); Managementul conflictelor; 8.
Ştafeta generațiilor – mentoratul şi Serviciul etic vocational.
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La eveniment au participat DG Marian Neagoe şi DGE Wilfred Călinoiu, alături
de 40 de membri ai cluburilor din Districtul 2241.
Sesiunile de lucru au vizat următoarele teme: Membership (Silviu Hotăran);
Planificare strategică (Dan Popescu); Cum construim un club puternic (Mike
Popa); Fundrising& Proiecte (Medeea Petrovan); Comunicare şi imagine publică
(Adriana Robu); Mentorat (Crenguța Leaua).
Mulțumiri li se cuvin tuturor celor implicați şi în mod special lui Marian V. Popa,
inițiatorul proiectului şi organizatorul evenimentului.
O nouă misiune la Secţia de chirurgie cardiacă pediatrică Bucureşti
Cea de-a noua misiune a avut loc, recent, la Secţia de chirurgie cardiacă pediatrică
a Spitalului de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", sub egida Fundaţiei
Rotary International şi în cooperare cu organizaţia Gift of Life International
(SUA).
Misiunea face parte din Global Grantul 1872548, al cărui club gazdă a fost Rotary
Club Bucureşti. Acest Global Grant, în valoare de 284.476 $ a inclus donaţia către
Institutul Inimii din Cluj Napoca a unei truse minim invazive şi a sistemului optic
aferent şi trei misiuni de tip Voluntary Training Team, care au adus în România
personal medical cu înaltă calificare din SUA, Norvegia şi Italia.
Astfel a fost adusă o echipă pentru sala de operaţii, condusa de chirurgul
Francesco Santoro de la IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova şi o echipă
pentru terapia intensivă de la Albany Medical Center NY, SUA, condusă de
medicul anestezist James Horstmann. Zece copii au beneficiat de operaţii pe
inimă, în cadrul acestei misiuni.
Misiunea este un succes în programul de instruire a personalului român ca şi
misiunile precedente desfăşurate în acest amplu program districtual dedicat
copiilor cu malformaţii cardiace.
Finanţarea acestui Global Grant a presupus donaţii din partea unor cluburi Rotary:
Newburry Park, Satu Mare, Baia Mare 2005, Bistriţa Nosa, Cluj Napoca Samvs,
Cambria, Greenfield, Bremen-Neuenlande, a unor rotarieni: Dana Moldovan,
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Ragnar Storm Larsen, a unor fundaţii: Fundaţia Inimii Transilvania, Gift of Life
(46.725$) şi a unor districte: D2241 din fondul SIUC, D5240, D1850, D6960 şi
D6890. A fost o adevărată cooperare internaţională dedicata copiilor cu
malformaţii cardiace din România.
Guvernatorul Marian Neagoe a vizitat secţia de chirurgie cardiacă, unde a văzut
copiii operaţi, a asistat la o intervenţie chirurgicală şi s-a întâlnit cu membrii
echipelor vizitatoare cât şi cu Rob Raylman, CEO la Gift of Life International şi
cu coordonatorii locali ai proiectului PP Victor Martin, PDG Radu Popescu şi
Roxana Ciufu şi cu membrii clubului gazdă, RC Bucureşti.
Aceasta misiune este ultima din cele nouă de tip Voluntary Training Team din
cadrul a trei Global Granturi (GG1634083 în valoare de $293.000 găzduit de RC
Bucureşti Atheneum; GG 1757170 în valoare de $239.300 găzduit de RC
Bucureşti; GG 1872548 în valoare de $284.476 găzduit de RC Bucureşti).
Toate aceste Globari Granturi au fost auditate financiar şi din punct de vedere al
încadrării în alocările bugetare şi atingerii scopului, organizatorii fiind felicitaţi
pentru modul îndeplinirii lor de către reprezentanţii The Rotary Foundation.
În cadrul acestor misiuni au fost operaţi, trataţi şi diagnosticaţi intervenţional
peste 120 de copii.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
SEPTEMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC BUCUREȘTI CIȘMIGIU
Tabăra Ryla in action
Rotary Club Bucureşti Cişmigiu împreună cu Rotary Club Bucureşti Levant,
Rotary Club Slobozia, Rotary Club Danubius Giurgiu, Rotary Club Braşov,
Rotary Club Braşov Kronstadt şi Rotary Club Iaşi Curtea Domnească au
organizat prin Chair-ul Districtual RYLA, recent, la Moeciu de Sus, Tabăra "Ryla
in action", la care au participat 52 de tineri din Interact şi Rotaract, alături de
rotarieni ai Districtului 2241 Rotary România şi Republica Moldova.

În cele 3 zile de RYLA, proiectul a oferit cinci traininguri de specializare în
Fundraising şi Advocacy, PR şi Comunicare, Marketing şi Vânzări, Management
de Proiect şi Strategie de Implementare; o sesiune de Project Building şi două
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sesiuni Motivaţionale, care i-au avut ca speakeri pe Medeea Petrovan, Laura
Simion, Andrei Făşie, Mihaela Gorodcov şi Radu Zernoveanu Sr.
Prin acest program şi prin munca interactienilor şi a rotaractienilor, în
următoarele şase luni vor fi implementate 10 proiecte care au ca scop formarea în
comunităţi, oraşe sau regiuni echipe specializate cu membri din întreaga familie
Rotary. Echipe instruite vor implementa proiecte de top care în scurt timp să
devină fanion pentru Cluburile Rotary/Rotaract/Interact.

În acelaşi timp se doreşte aducerea mai aproape a Cluburilor Interact şi Rotaract
de Rotary, într-un efort comun şi de bun augur pentru a construi punţi de legătură
între generaţii.
Ca urmare, rotarienii implicaţi în program au luat hotărârea de a produce efect pe
o perioadă îndelungată printr-o acţiune unică în istoria Districtului 2241, care să
asigure perpetuarea programului "Ryla in action".
Rotarienii şi Cluburile lor vor monitoriza îndeaproape evoluţia ideilor şi
activităţilor tinerilor întreprinzători.
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Cluburile beneficiare sunt Interact Cişmigiu, Rotaract Cilmigiu, Rotaract Levant,
Rotaract Continental, Interact Slobozia, Interact Danubius Giurgiu, Rotaract
Kronstadt, Interact Kronstadt şi Rotaract Corona.

Rotary Club Bucureşti Cişmigiu, Rotary Club Bucureşti Levant, Rotary Club
Slobozia, Rotary Club Danubius Giurgiu, Rotary Club Braşov şi Rotary Club
Braşov Kronstadt s-au înfrăţit în ceea ce pare a fi cea mai mare înfrăţire cunoscută
în Rotary.
Întâlnirea comună a fost prezidată de Asistentul de Guvernator şi Luminiţa Popa.
În urma interacţiunilor guvernate de motto-ul anului "Rotary connects the world",
a luat naştere dorinţa de a discuta şi planifica în perioada următoare şi alte proiecte
cu impact rotarian manageriate de cele şase cluburi.
Sperăm ca şi alte Cluburi Rotary din 2241 să urmeze exemplul nostru de unitate
şi colaborare.
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RC ODORHEIUL SECUIESC
"Inimioare în natură", la Odorheiul Secuiesc
Rotary Club Odorheiul Secuiesc/Szekelyudvarhely a continuat, recent, o acţiune
iniţiată în anul 2016, dedicată sănătăţii inimii.
Astfel, împreună cu Clubul Foto Spektrum rotarienii din Odorheiul Secuiesc au
lansat concursul şi expoziţia fotografică cu tema "Inimioare în natură", o
campanie inedită, care s-a derulat pe parcursul a mai bine de trei luni.

A fost o provocare pentru fotografii amatori şi profesionişti să surprindă forme
de inimă create de natură întâlnite în timpul drumeţiilor, concursul îndemnând, în
acelaşi timp, persoanele de toate vârstele să facă mişcare în natură.
Rotarienii din Odorheiul Secuiesc au primit 127 de fotografii de la 54 de
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persoane. Fotografiile care au reţinut atenţia juriului au fost imprimate, laminate
şi au fost mediatizate în oraş prin afişare publică.
După "sesiunea foto" dedicată promovării mişcării în aer liber, a urmat
Promenada Inimilor la care au participat o sută de persoane de toate vârstele, în
cadrul unui proiect coordonat de Kajan Janos, în timp ce preşedintele Clubului,
Varadi Janos le-a împărţit tricouri competitorilor. Întreaga campanie s-a
desfăşurat sub auspiciul Fundaţiei Române a Inimii şi a Fundaţiei Cardio Prevent.

Campania foto nu a luat sfârşit, între timp fotografiile continuă să fie trimise,
câştigătorul urmând să fie desemnat autorul fotografiei celei mai îndrăgite de
participanţi, care va fi premiat cu un weekend wellness la hotelul ENSANA (fost
Danubius) Health Spa Resort din Sovata (Szovata).
În perioada următoare, cele 32 de fotografii expuse de-a lungul promenadei vor
fi donate secţiei de cardiologie a Spitalului Municipal.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
SEPTEMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC ONEȘTI
Copiii din Căiuţi, ajutaţi de RC Oneşti să meargă la şcoală
O sută de copii din satul băcăuan Căuţi pot merge la şcoală mai veseli, pentru că
au fost ajutaţi de rotarienii din Oneşti cu ghiozdane complet echipate şi cu câte
un echipament sportiv.

Oamenii inimoşi ai Asociaţiei Rotary Club Oneşti, convinşi că educaţia este
componenta esenţială a unei societăţi sănătoase, s-au implicat şi au finalizat,
recent, o nouă etapă a proiectului "Ajutăm copiii să meargă la şcoală". Astfel de
Ziua Internaţională a Carităţii, ei le-au oferit copiilor din Căiuţi câte un pachet
care conţine o pereche de pantofi sport, un trening şi un ghiozdan echipat cu tot
ce este necesar pentru şcoală.
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Pachetele au fost personalizate conform ciclului de învăţământ, iar echipamentul
sportiv a fost achiziţionat după mărimea purtată de fiecare beneficiar. Micuţii au
fost cu atât mai bucuroşi cu cât iniţiatorii acţiunii au ţinut cont şi de designul
ghiozdanului adecvat pentru băieţi şi fete.

O acţiune similară s-a derulat anul trecut în comuna Helegiu, iar proiectul va
continua, anul viitor, inimoşii rotarieni fiind prezenţi într-o altă comună pentru a
le oferi copiilor din mediul defavorizat şansa unui viitor mai bun.
Implicare rotariană, la Zilele Culturii Călinesciene
Cea de-a LI-a ediţie a manifestării "Zilele Culturii Călinesciene" i-a avut parteneri
şi în acest an pe membrii Clubului Rotary din Oneşti, care încă de la prima ediţie
au fost o prezenţă activă. În acest an, ei au avut o contribuţie substanţială,
îmbogăţind patrimoniul cultural al Fundaţiei "George Călinescu" şi al comunităţii
cu două busturi în bronz.
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Fiecare dintre cele două busturi reprezintă câte o personalitate, profesorul
Constantin Th. Ciobanu, poetul, animatorul cultural, preşedinte fondator al
Societăţii Culturale "G. Călinescu", la împlinirea vârstei de 80 de ani şi cel al
marelui critic, istoric literar, George Călinescu, la împlinirea a 120 de ani de la
naşterea acestuia.

Busturile au fost realizare sculptorul Vlad Ciobanu, membru de onoare al Rotary
Club Oneşti. Cu această ocazie, marele artist plastic a realizat şi o medalie
comemorativă care i-a fost înmânată fiecărei personalităţi premiate.
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RC PETROȘANI
Balul Anual al Rotary Club Petroşani - Valea Jiului, pentru Secţia de
îngrijiri paliative
Rotary Club Petroşani - Valea Jiului a organizat
recent Balul Anului, un eveniment caritabil care
şi-a propus adunarea de fonduri pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a pacienţilor
din Secţia de îngrijiri paliative din Petrila,
structură a Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Propunerea a venit din partea doamnei doctor
Petronela Şodolescu a fost primită cu entuziasm
de circa o sută de rotarieni care au participat la
eveniment. În urma vânzării biletelor, a
tombolei organizate şi a donaţiilor s-a colectat
suma de 30.000 lei, un laptop şi alte produse
electronice, toate acestea fiind donate de
câştigătorii tombolei.
Cristian Tamaş, preşedinte Club Rotary
Petroşani - Valea Jiului promite că vor urma şi alte proiecte sociale pe care clubul
le va sprijini, atâta timp cât acestea vin să îmbunătăţească şi să crească gradul de
confort al celor ce au nevoie de sprijin.

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
SEPTEMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

RC RARĂU BUCOVINA
Toamnă peste Bucovina, sub semnul Rotary
Toamna a coborât peste Bucovina cu multă cultură. RC Rarău Bucovina a
organizat întâlnirea intercluburi "Toamnă în Bucovina", la care au participat
prieteni rotarieni din Vatra Dornei, Suceava Cetate, Suceava Bucovina şi
Botoşani.

A fost o atmosferă deosebită, care a adus momente de încântare, ascultând
interpretarea la nai a Teodorei Grosu, elevă a liceului de artă din Suceava.
Talentul şi măiestria ei i-au determinat pe rotarienii bucovineni să o propună pe
tânăra artistă în cadrul proiectului
districtual "Academia de talente", Teodora Grosu fiind susţinută în acţiunile
viitoare ale clubului.
Copiii pictează, Rotary îi premiază
RC Rarău Bucovina a susţinut, recent, expoziţia de pictură cu vânzare, realizată
de Clubul "Pictoraşi de Bucovina.
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Toate tablourile au fost realizate de copii cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani. La
finalul evenimentului, RC Rarău Bucovina a acordat premii fiecărui copil şi
continuă să sprijine acest club cu o nouă expoziţie planificată pentru septembrie
2020.
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RC RÂMNICU VÂLCEA
Cu inimile, la plimbare, alături de Rotary Club Râmnicu Vâlcea
Peste trei sute de copii, tineri şi adulţi au participat, recent, la "Promenada
Inimilor", eveniment de conştientizare a faptului că sănătatea este în mâinile
fiecăruia dintre noi, ghid fiindu-le membrii Rotary Club Râmnicu Vâlcea,
dedicaţi comunităţii.

Pentru cel de-al şaselea an consecutiv, a fost un prilej excelent pentru rotarieni să
arate acest lucru printr-un proiect iniţiat în urmă cu mai mulţi ani de rotarienii din
România şi Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Rotary Club
Râmnicu Vâlcea, Rotary Club Râmnicu Vâlcea-Cozia, în colaborare cu Primăria
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Râmnicu Vâlcea.

Promenada Inimilor este un concept simplu şi inovator care are scopul de a
încuraja publicul de toate vârstele şi preocupările să meargă pe jos pentru a-şi
menţine sănătatea. Proiectul implică amenajarea (realizată încă din anul 2014 pe
bulevardul Dem Rădulescu), în parteneriat cu Primăria Râmnicu Vâlcea, a unei
rute accesibile pe care publicul de toate vârstele este încurajat să facă mişcare şi
în organizarea anuală a unei plimbări cu participare numeroasă.
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RC SIBIU
Evenimente majore, la Rotary Club Sibiu
Două evenimente majore au marcat, recent, activitatea membrilor Rotary Club
Sibiu, acum când clubul a intrat în cel de-al 25-lea an de existenţă şi de realizări
în folosul comunităţii sibiene.

Evenimentele au fost realizare prin efortul membrilor proprii cu sprijin efectiv
material, uman şi moral al prietenilor dragi de la Cluburile Rotary din străinătate
şi din ţară, precum şi al oamenilor de suflet din comunitatea sibiană, cărora li se
cuvin mulţumiri şi invitaţia ca în următorul sfert de veac şi dincolo de acesta, să
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rămână alături cu aceleaşi inimi deschise, ca şi până acum.
Cu această ocazie, Rotary Club Sibiu şi-a lansat noul său logo, creaţie a
distinsului coleg Ştefan Orth, artist plastic şi cetăţean de onoare al Sibiului.
cea de-a doua acţiune cu care clubul se poate mândri, este finalizarea şi
inaugurarea proiectului "Împreună reconstruim Palatul Copiilor Sibiu". Deoarece
Palatul Copiilor Sibiu a trebuit să-şi găsească o nouă casă, iar aceasta se află
departe de locul propice studiului, sibieni inimoşi au dat o mână de ajutor,
transformând noul spaţiu într-un loc cald şi primitor pentru copii.
Rotary Club Sibiu s-a raliat acestui proiect "adoptând" şi ocupându-se
îndeaproape, prin grija membrilor săi, de atelierul de anticipaţie ştiinţifică
(http://palatulcopiilorsibiu.ro/anricipatie-stiiintifica/). Felicitări tuturor pentru
această acţiune în folosul comunităţii sibiene!
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RC SLOBOZIA
Educaţia sanitară a elevilor, ţinta Rotary Club Slobozia
Rotary Slobozia priveşte educaţia generaţiei viitoare ca element de bază într-o
societate cât mai frumos dezvoltată, astfel că clubul a demarat recent proiectul
districtual "Educaţia elevilor privind apa şi igiena sanitară" adresat elevilor
claselor 0-4 de la Şcoala Generală din comuna ialomiţeană Valea Ciorii.

Un număr de 85 de copii au fost informaţi asupra unor teme interesante, pornind
de la importanţa raţionalizării consumului de apă şi finalizând cu rigorile şi
importanţa igienei.
Rotary Club Slobozia a dăruit şcolii cinci postere explicative despre temele
abordate, catedrelor didactice un ghid pentru aprofundarea temei la orele de
profil, iar copiilor, pliante şi săpun. Pentru motivarea celor mici, rotarienii au
iniţiat cu această ocazie un concurs de desene care fi premiat în luna decembrie a
acestui an.
Un alt proiect adresat aceleiaşi instituţii învăţământ a fost "Dinţi frumoşi, copii
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sănătoşi", de data aceasta aplicat micuţilor elevi de la clasele 0-1, care au
beneficiat de consultaţii gratuite, informaţii despre îngrijirea corectă a dinţilor,
iar la final au primit câte o periuţă şi o pastă de dinţi, pentru exersarea tehnicii de
periaj nou învăţate.

Rotary Club Slobozia desfăşoară acest proiect din anul 2014, astfel că a ajuns la
peste două mii de copilaşi din judeţ, fiind mai extins în mediul rural. Copiii au
primit cu interes şi entuziasm informaţiile oferite, fiind cooperanţi şi dornici să
pună în aplicarea noile cunoştinţe dobândite.
O altă realizare a Rotary şi Interact Slobozia a fost participarea la prima ediţie a
programului RYLA IN ACTION, unde, pe parcursul a trei zile de antrenament şi
brain storming, tinerii interactieni au învăţat lucruri noi, au născut proiecte noi,
ce vor fi implementate în următoarele şase luni şi au avut parte de experienţe
încântătoare.
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RC TÂRGU JIU
Poarta Sărutului din Târgu Jiu, punct de plecare pentru Promenada
Inimilor
Clubul Rotary din Târgu-Jiu a organizat, recent, cea de-a VI-a ediţie a proiectului
"Promenada Inimilor", la care au participat sute de persoane dornice să-şi menţină
starea de sănătate a cordului.

Anul acesta, rotarienii din Târgu Jiu au amenajat pentru cei peste 350 de
participanţi la cros un traseu de 3 km, în jurul Parcului Central din municipiu, cu
startul dat la Poarta Sărutului. Finişul a fost la Stadionul Municipal, care a fost
inaugurat cu acest prilej.
Şi, pentru că acţiunea a marcat Ziua Mondială a Inimii, toţi participanţii au primit
câte un tricou, pentru a le aminti mereu că mersul pe jos sau alergările cât mai
dese 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.
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"Şi anul acesta, Clubul Rotary Târgu-Jiu a încurajat mişcarea. Felicitări tuturor
participanţilor prezenţi în număr atât de mare la acest eveniment! Le mulţumim
sponsorilor noştri principali, dar şi tinerilor de la Interact Club Târgu Jiu pentru
ajutorul acordat în organizarea evenimentului", a concluzionat Nicolae Goaţă,
preşedintele Clubului Rotary Târgu-Jiu.
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RC TIMIȘOARA
Rotarienii din Timişoara au participat la "Promenada Inimilor" 2019
Rotarienii din Timişoara şi-au dat întâlnire, recent, în Parcul Copiilor şi şi-au pus
inima la treabă, într-o Promenadă a Inimilor, un proiect coordonat de prof. univ.
dr. Dan Gaiţă, directorul Fundaţiei Române a Inimii şi past-president Clubul
Rotary Timişoara.
"Obiectivul este să arătăm că deşi bolile cardiovasculare sunt foarte frecvente, în
proporţie de 80% sunt prevenibile, iar acest fapt ţine de fiecare dintre noi, de
modul în care avem grijă de noi înşine, mâncând sănătos, făcând mişcare zilnic,
nefumând, dar şi urmând un control periodic la medicul curant. Promenada
inimilor este organizată an de an de rotarienii din Timişoara şi din întreaga ţară",
a punctat dr. Dan Gaiţă.

Întâlnirea şi-a atins scopul, numeroşi timişoreni de toate vârstele alăturându-se
Promenadei Inimilor şi înţelegând că mişcarea este parte importanta a prevenţiei
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cardiovasculare.
La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Unul din trei români
suferă de hipertensiune arterială. Şapte milioane de români suferă de una dintre
manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi
prevenite, iar mişcarea zilnică este elementul central al optimizării modului
nostru de viaţă. În România, programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani
participând mii de persoane în lupta bolilor cardiovasculare.
Cupa Rotary la Pescuit 2019 - Timişoara, organizată pentru susţinerea unor
elevi din mediul rural
Clubul Rotary Timişoara a organizat, recent, evenimentul caritabil Cupa Rotary
la Pescuit 2019, dedicat ajutorării unor elevi studioşi din mediul rural.

Întrecerea s-a născut din pasiunea pentru pescuit dar şi din dorinţa de a servi mai
presus de sine. Fondurile obţinute din taxa de participare la cea de-a X-a ediţie a
Cupei Rotary la Pescuit 2019 sunt folosite pentru finanţarea proiectului

E-NEWSLETTER DISTRICT 2241
SEPTEMBRIE 2019

Editor: Dr. Lia Lucia Epure

"Performanţa în Satul Bănăţean", respectiv susţinerea financiară a şase elevi
deosebiţi şi foarte inteligenţi, pe toată perioada liceului.
Echipele câştigătoare au fost: Sar Security (I), Zoppas (II) şi Draexlmaier (III).
Au mai participat: Leman Industrie, Fly Construct, Berg Banat, Veritas, Grimet
Construct, Eta2U, Corneliu Vaida& Co, Bere Timişoreana, Pasmatex, OCE şi
Blitz.

