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EDITORIAL

MARTIE, LUNA
ALFABETIZĂRII
În lumea Rotary International,
luna martie este luna alfabetizării.
UNESCO i-a numărat: 774 milioane
de analfabeţi pe tot globul. Când
spunem analfabeţi, ne gândim,
desigur, la Africa Subsahariană,
la unele ţări arabe sau asiatice, la
cine știe ce locuri uitate de lume. În
general, să recunoaștem, privim cu
relaxare și cu o oarecare detașare
către aceste drame. Ele se întâmplă
altora, undeva, departe de noi. Ne
putem aduna la câte un bal și colecta
fonduri pentru bieții copii necăjiți
de peste mări și țări. Surpriză, însă!
Uneori, realitatea ne poate lovi direct
în tâmplă și atunci aﬂăm că noi
suntem Africa Europei!
Unul din doi adolescenţi români, cu
vârsta de 15 ani, are diﬁcultăţi de
citire şi înţelegere a unui text! Adică,
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53% dintre adolescenţii români sunt
analfabeţi funcţional, procent de
peste două ori mai mare decât
media UE (24%).
Unul din cinci tineri români are doar
opt clase. Rata tinerilor care îşi
întrerup studiile după terminarea
gimnaziului plasează România între
primele cinci state europene ce
se confruntă cu abandonul şcolar
timpuriu.
În România, rata abandonului şcolar
s-a triplat în 2007, faţă de 2000, iar
peste 70.000 de copii sunt nevoiţi,
în prezent, să muncească în loc să
înveţe, potrivit unui studiu realizat
de organizaţiile neguvernamentală.
Muncile în care sunt implicaţi
copiii îi transformă într-o categorie
socială extrem de vulnerabilă. Ei
sunt obligaţi, pentru a supravieţui,

PETRE DICULESCU
Guvernator
al Districtului 2241,
România - Republica Moldova
ROTARY INTERNATIONAL

EDITORIAL

să cerşească, să distribuie droguri,
să spele parbrize sau să întreţină
relaţii sexuale şi riscă zilnic să ﬁe
abuzaţi ﬁzic şi psihic. O treime dintre
copiii obligaţi să muncească sunt
analfabeţi, 40% au un nivel redus al
abilităţilor de scris şi citit, unul din
cinci astfel de copii nu a fost niciodată
la şcoală, iar opt din zece copii care
nu merg la şcoală sunt rommi.
În 2010, PDG Daniel Condurache
spunea:
Particularizând, România şi
Republica Moldova oferă din ce în ce
mai multe exemple legate de lipsa
accesului la educație, iar lucrul
acesta se întâmplă, cu precădere,
în mediul rural. Zeci de kilometri
străbătuți pe jos cu ghiozdanul
în spate, familii sărace pentru
care ﬁecare zi este o luptă pentru
supraviețuire, lipsa veniturilor, copii
care muncesc de la vârste fragede
pentru a aduce bani în casă – acestea
reprezintă imagini ale unei situații
îngrijorătoare din România profundă.
Dacă ar ﬁ să creăm un tablou al
formării sociale educația, școala și
profesorii sunt principalii factori care
pot inﬂuența în mod pozitiv viața unui
copil. Conștientizând importanța
educației și rolul său în integrarea
socială, Francis Bacon spunea că
„învățătura îl face pe om întreg,
discuțiile pregătit, scrierea exact“.
Cât de actual a rămas și cât de
important este pentru noi, rotarienii,

să încercăm să ameliorăm această
stare de fapt. Ne place să credem că
aparținem, prin tot ceea ce suntem
și prin tot ceea ce facem, acelei elite
responsabile a Luminătorilor patriei
și norodului său. Să ﬁm sinceri: câți
dintre noi am mai ﬁ fost ceea ce
suntem astăzi dacă nu am ﬁ trecut
prin școala românească, așa cum a
fost ea, din ultimii 50 de ani?! Câți
dintre noi s-ar mai ﬁ recunoscut
astăzi într-o oglindă dacă, cu ani în
urmă, nu s-ar ﬁ căznit mai întâi cu
Abecedarul pe genunchi?!
Nimeni nu și-ar ﬁ imaginat că
țara care dă continentului cei mai
mulți olimpici, are și cei mai mulți
neștiutori de carte. Să o spunem
deschis: această stare de lucruri este
intolerabilă! Nu putem accepta și, mai
ales, nu putem asista nepăsători la
transformarea României în fruntașa
analfabetismului din Europa. Putem
organiza chiar și un bal pentru a
combate acest fenomen îngrozitor!
Sau nu. Sau, poate, suntem în stare
de mai mult.
Depinde numai de noi. De ﬁecare
dintre noi. Vă chem, dragi prieteni,
în Rotary, să ne unim încă o dată
pentru a aprinde ﬂacăra Luminii de
carte. Aștept de la voi idei și inițiative
din care să se nască un nou proiect
districtual. Undeva, în întunericul
necuvintelor, un copil așteaptă
ajutorul nostru.
Light Up, Rotary!

ȚARA CARE DĂ
CONTINENTULUI
CEI MAI MULȚI
OLIMPICI
ARE ȘI CEI
MAI MULȚI
NEȘTIUTORI
DE CARTE
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110 ANI
DE ROTARY
Ce înseamnă 110 ani pentru o organizaţie de dimensiunea şi calitatea
ROTARY? Enorm, fără îndoială! Atunci când am serbat centenarul
acestei minunate organizaţii (în anul 2005), ne întrebam ce urmează?
A trecut o decadă şi, ca orice organizaţie aşezată pe principii solide
(care tranzitează continente, ţări, epoci, cutume), ROTARY a reuşit să
se reinventeze, să ţină pasul cu realităţile şi cu cerinţele vremurilor.
Astfel încât decada post-veac de existenţă (şi nu de „singurătate“ cum
spunea Marquez) să devină una plină de provocări, acţiuni, proiecte,
schimbări majore de abordare.
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Putem spune că, astăzi, ROTARY cuprinde
generaţii, se împrospătează şi, cu cât înaintează în
vârstă, de fapt întinereşte. O face faptic, adică prin
atragerea şi prin cuprinderea aproape exhaustivă
a tuturor grupelor de vârstă care, sub „roată“ şi
guvernate de acele minunate principii, învaţă, se
organizează, creează, se implică, astfel încât să
schimbe în bine societăţile în care funcţionează.
Când Paul Harris a fondat organizaţia ROTARY,
după modelul cluburilor englezeşti, a aşezat-o pe
bazele solide pe care numai exemplul personal
de conduită impecabilă a membrilor îi putea
determina impactul în societate.
Astăzi, vorbim de Interact, Rotaract, Community
Corps, Inner Circle şi... deja tot mai mult
despre RotaKids care îşi propune să disemineze
principiile Rotary încă de la vârstele şcolii primare.
Putem spune că, la 110 ani, Rotary înseamnă
o oglindă (mai bună, sperăm noi) a societăţii,
că împărtăşirea, încă de la vârstele foarte mici,
a ideilor atât de sănătoase şi frumoase care
ne guvernează nu va face decât să asigure

continuitatea, să crească noi generaţii care, în
timp, să producă diferenţa.
Cum era ﬁresc, şi în România acest moment atât
de important a fost serbat de către rotarieni în mai
toate centrele principale. Aşa după cum poate ştiţi,
în e-newsletter-ul lunii februarie v-am prezentat
Ziua ROTARY de la Alba-Iulia. Motivele sunt clare,
având în vedere ceea ce înseamnă Alba-Iulia
pentru România. Veţi putea vedea în acest material
momente semniﬁcative de la Ziua ROTARY din
Bucureşti, de la Iaşi, Craiova şi din alte locuri.
ROTARY trăieşte o nouă viaţă şi depinde de ﬁecare
dintre noi ca această viaţă să ﬁe mai bună, să facă
diferenţa în societate, să disemineze acele principii
de respect, onestitate şi servire mai presus de sine
însuşi.

LA 110 ANI,
ROTARY
ÎNSEAMNĂ
O OGLINDĂ
A SOCIETĂŢII

Şi cred că succesiunea de motto-uri ale anului
acesta rotarian şi ale anului viitor spune totul
despre misiunea şi menirea noastră:
- Light-up Rotary! Be the gift to the world!

Mihaela Gorodcov

ROTARY good news | aprilie 2015

COVER STORY

20 DE ANI
DE ROTARY IAŞI
ANIVERSARE
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În urmă cu 20 de ani, exact pe data de 23
februarie, Ziua Internaţională Rotary, un grup de
iniţiativă format din 32 de personalităţi din lumea
Iaşului semna pentru înﬁinţarea clubului Rotary
Iaşi. Primul club ieşean înﬁinţat după căderea
comunismului a însemnat doar un prim pas, astăzi
Iaşul are în total 4 cluburi: Rotary Iaşi 2000, Rotary
Iaşi Curtea Domnească şi Rotary Iaşi Copou,
ﬁecare dintre ele ﬁind însoţite de câte un club
Rotaract şi un club Interact.
Evenimentul „20 de ani de activitate Rotary la Iaşi“
a fost sărbătorit printr-un eveniment organizat
la Teatrul Naţional Iaşi. Au participat peste 500
de persoane, printre care reprezentanţi ai

conducerii Districtului 2241 – România şi
Republica Moldova, foşti şi actuali rotarieni
din Iaşi şi din ţară, membri ai organizaţiei de peste
hotare (Nimes şi Cernăuţi), oameni de cultură şi
de afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor locale,
parlamentari.
Guvernatorul Petre Diculescu şi Guvernatorul
ales 2015-2016, Daniel Tănase, s-au alăturat
manifestării, marcând şi 110 ani de la înﬁinţarea
Rotary International şi 15 ani de existenţă a
Districtului 2241 România şi Republica Moldova.
Guvernatorul a felicitat cluburile ieşene pentru
activitatea desfăşurată în ultimii 20 de ani şi a
înmânat diplome.

COVER STORY
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OBIECTE
DE ARTĂ
AU FOST
DONATE
SPRE A FI
LICITATE
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Evenimentul a adus în atenţia tuturor
participanţilor proiectele derulate de cluburile
Rotary din Iaşi în zona de educaţie universitară şi
preuniversitară, sănătate, relaţii internaţionale şi
colaborarea cu mediul de afaceri. Au fost apreciate
activităţile a doi membri Rotary de renume:
maestrul Dan Hatmanu, cel care a donat lucrări
spre a ﬁ licitate cu scopul sprijinirii activităţilor
clubului, şi Prof. Univ. Dr. Daniel Condurache, fost
Guvernator al Districtului 2241, cea mai înaltă
funcţie a unui rotarian ieşean.
Trecerea în revistă a proiectelor derulate de toate
cele 4 cluburi Rotary din Iaşi, dar şi de cluburile
Rotaract şi Interact, s-a împletit cu momente
artistice oferite de tineri talentaţi, coordonaţi de
doamna Vasilica Stoiciu-Frunză.
Succesul evenimentului s-a datorat şi sprijinului
oferit de Partenerii Rotary 20: Casa Auto – dealer
Mercedes-Benz, Focality, ITELS-G.E., Art Georgies,
Agroindustriala Bucium, Florăria Iris Design,
Casa de Vinuri Cotnari, restaurant Little Texas.
Management-ul evenimentului a fost asigurat de
Oameni şi Companii.

CALEA GRIVIŢEI 143

BALUL ROTARY
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CALEA GRIVIŢEI 143

2015
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„CU
MĂRŢIŞORUL
PESTE MĂRI
ŞI ŢĂRI“

DOTAREA
LICEULUI
TEORETIC
„PROMETEU“
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10 martie a fost o zi specială pentru mai mult de
700 de copii din Republica Moldova şi în special
din şcolile-internat, centrele de plasament pentru
copii cu nevoi speciale, case de copii şi orfelinate.
Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici“,
susţinută cu drag de toate cluburile Rotary din
Chişinău, dar în special de Clubul Rotary Chişinău,
Preşedinte 2014-2015 Viorica Ghelbet, au decis să
le ofere acestor copii un Mărţişor mai deosebit,
plin de dragoste, căldură şi dăruire.
Filarmonica a găzduit un spectacol muzicalcoregraﬁc impresionant, oferindu-le tinerilor
spectatori o călătorie imaginară prin toată Europa,
genericul ﬁind unul sugestiv: „Cu Mărţişorul
peste Mări şi Ţări“. Ideea îi aparţine unei tinere
ingenioase, Veronica Cojusnean, care studiază
Regia la Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice din Moldova, facultatea Teatru, Film,
catedra Regie, Teatru, Show şi Manifestări Publice.
Însoţită de o echipă creativă, Veronica a implicat
în realizarea show-ului tineri interpreţi:
instrumentişti – ansamblul de violonişti, grupul
de naişti, duetul de chitarişti, trio de trompetişti,
ansamblul de acordeonişti, tineri cântăreţi de
la Liceele de Muzică „Ciprian Porumbescu“ şi

Rotary Club Chişinău a realizat două proiecte
importante pentru dotarea Liceului Teoretic
„Prometeu“ din s. Grozeşti, r-nul Nisporeni.
Bucătăria liceului a fost dotată cu o cameră
frigoriﬁcă pentru păstrarea produselor
alimentare, iar elevii din liceu au beneﬁciat de
un calculator performant de ultimă generaţie,

„Serghei Rahmaninov“. Cu ei, copiii au cunoscut
cultura din Ungaria, România, Bulgaria, Franţa,
Italia, Ucraina. Voiajul imaginar i-a dus pe aripile
dansului în Austria, Marea Britanie, Spania, Grecia,
chiar în Argentina şi Brazilia, familiarizându-se şi
cu diversitatea de genuri coregraﬁce: balet clasic,
tango, ﬂamenco, dans popular.
Un farmec aparte a avut prestaţia magicianului
Mihail Covali şi feeria cu porumbei, realizată de
Varvara Cobozeva. Iar spectacolul a culminat
cu „O nouă zi, o nouă viaţă“, o minunată piesă
interpretată de vedetele de muzică uşoară Nicu
Ţărnă, Tania Cergă, Dara, Pasha Parfeny şi Guz,
sala vibrând împreună cu participanţii concertului,
spectatorii devenind parte componentă a
adevăratei Minuni de Primăvară.
La ﬁnalul evenimentului, ﬁecare copil a primit
şi un dar dulce, care a întregit această atmosferă
plină de miracol şi dragoste. Doar graţie
implicării active a cluburilor Rotary şi a tinerilor
din Rotaract şi Interact, copiii din Leova, Cimişlia,
Drochia, Străşeni şi desigur din Chişinău au avut
parte de o magniﬁcă zi de Mărţişor, pe care
o vor ţine minte încă mult timp şi care le-a dat
o nouă speranţă.

fapt pentru care apreciem implicarea activă
a membrilor Clubului Rotary - Iosif Ienei şi
Valentina Badrajan.
Administraţia Locală şi cea a Liceului au estimat
considerabil aportul Rotary Club Chişinău în
procesul de dezvoltare a generaţiei tinere din
societatea noastră.

AGENDA ROTARY

CLUBUL
ROTARY
ORADEA

Colaborarea Clubului Rotary Oradea cu Spitalul
Municipal Oradea şi cu Spitalul Judeţean de
Urgenţă datează încă de la înﬁinţarea clubului
în anul 2000. Printre proiectele acestor 15 ani
se numără dotarea cu aparatură a secţiei de
cardiologie a Spitalului Judeţean, amenajarea şi
dotarea bazei de pregătire SMURD cu mobilier şi
containere pentru antrenament, dotarea secţiei de
neonatologie a Maternităţii Oradea cu un incubator
nou şi performant, dar și dotarea blocului operator
al Spitalului Municipal cu un aparat de anestezie
Gregar.
În acest an rotarian, 2014-2015, Clubul Rotary
Oradea şi-a propus şi a realizat trei proiecte
pentru a sprijini munca medicilor ce lucrează în
cadrul Spitalului Municipal Oradea.

2. În urma balului de caritate organizat de Clubul
Rotary Oradea în data de 13 decembrie 2014,
o parte din fondurile strânse au fost destinate
achiziţionării unui Microscop Leica având în
dotare un set de obiective, o cameră foto digitală,
precum şi softul aferent, totul în valoare de 45.000
de lei, microscop care a fost instalat în cadrul
laboratorului de analize al Spitalului Municipal.
3. Ca urmare a sponsorizării făcute de ﬁrma
Benvenuti, Rotary Oradea a achiziţionat şi donat
secţiei de pneumologie un aparat ultraperformant
de ventilaţie asistată, de ultimă generaţie, în
valoare de 30.000 de lei.

1. Astfel, în colaborare cu Filarmonica din
Oradea, s-a organizat un concert de caritate în
data de 2 septembrie 2014, în urma căruia s-a
strâns suma de 11.000 de lei, sumă cu ajutorul
căreia s-a renovat, modernizat şi dotat spaţiul
destinat şcolarizării şi recreerii copiilor internaţi
pe o perioadă mai îndelungată în secţia de
neuropsihiatrie infantilă a Spitalului Municipal
Oradea.

ROTARY CLUB
TÂRGU-MUREŞ,
20 DE ANI
ÎN SLUJBA
COMUNITĂŢII
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Rotary Club Târgu-Mureş a aniversat vineri, 20
aprilie, două decenii de la înﬁinţare, la întâlnirea
festivă participând atât membrii fondatori şi cei
ai clubului, cât şi prieteni rotarieni veniţi tocmai
din Marea Britanie.

Aniversarea a fost marcată simbolic, în
interiorul Cetăţii Medievale din Târgu-Mureş,
prin plantarea unui platan, acţiune la care
au participat membri marcanţi ai comunităţii
rotariene locale.

DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

MAREA FAMILIE
ROTARY

Ce altceva ar fi putut închide cercul rotarian dacă nu
Rotakids? De câteva numere mă străduiesc să abordez şi
acest proiect prezentându-l ca pe o entitate distinctă a marii
familii rotariene, însă nu am reuşit, cauza fiind desigur
multitudinea de subiecte, toate arzătoare şi importante. Însă
acum, negreşit, merită şi ei atenţia noastră.
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DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

ROTAKIDS este cea mai tânără ramură a Familiei
Rotary, formată din copii din ciclul primar
(7-12 ani), vârsta la care copiilor le place să
facă lucruri pentru alţii şi încep să devină mai
independenţi.
Rotakids are ca obiective principale:
 Dezvoltarea copiilor în spiritul şi idealul Rotary:
„A servi mai presus de sine“.
 Îndrumarea şi educarea copiilor în conceptele
de serviciu pentru comunitate şi valori
cetăţeneşti.
 Ajutarea şcolii prin implicarea comunităţii şi
încurajarea voluntariatului în societate.

ROTAKIDS ÎNVAŢĂ
 Angajamentul
 Luarea deciziilor
 Corectitudinea
 Cetăţenia
 Prietenia
 Conducerea
 Responsabilitatea
 Empatia

ROTAKIDS
ESTE CEA
MAI TÂNĂRĂ
RAMURĂ
A FAMILIEI
ROTARY

 Îngrijirea
 Respectul
 Abilităţile antreprenoriale
 Înţelepciunea
 Compasiunea
 Integritatea
 şi mult mai multe…
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DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

STRATEGIA
DE CULTIVARE
A NOILOR
CULTURI

PROCEDURA ÎNFIINŢĂRII
UNUI CLUB ROTAKIDS

generozitate şi fair play. Este importantă crearea
sentimentului de apartenenţă şi de recunoaştere
a meritelor.

 Un Rotarian este de acord să acţioneze în
calitate de lider şi mentor senior la RotaKids;
liderul Rotarian ia contact cu directorul şcolii
locale, cu un profesor sau lider de grup comunitar,
pentru a discuta şi pentru a obţine aprobarea
pentru înﬁinţarea clubului RotaKids; totodată, face
o prezentare a RotaKids la Clubul Rotary sponsor,
pentru a obţine aprobare şi sprijin.

 După terminarea cu succes a unui proiect, copiii
implicaţi vor primi recompensă un tricou, o
şapcă, o diplomă etc.

 Are loc o primă întâlnire a copiilor,
pentru a le explica ceea ce este
RotaKids şi pentru a-i invita să
devină RotaKids. Va ﬁ conﬁgurată
Structura RotaKids, ﬁind numiţi
oﬁţerii (Preşedinte, Vicepreşedinte,
Secretar şi Trezorier).
 O întâlnire festivă este stabilită
pentru ca toţi membrii RotaKids să îşi ia
Angajamentul RotaKids, pentru a le elibera
certiﬁcatele de membru şi a le înmâna insigna
RotaKids. Sunt agreate proiectele de servicii în
şcoală sau comunitatea locală şi la nivel mondial.

RECOMPENSELE ROTAKIDS:
Mai ales la vârsta 7-12 ani, copiii au nevoie mai
mult ca oricând de stimularea propriei aﬁrmări.
Rotakids tocmai de aici îşi va conduce strategia
de cultivare a noilor culturi, însămânţând un
pământ trainic, cu roade bogate prin valori
esenţiale pentru viitorii rotarieni: conştientizare
şi desăvârşire, performanţă şi leadership,
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 Pentru implicarea continuă, copiii vor primi
un ecuson personalizat sau câte o stea pe un
aﬁşaj dedicat, prezentat constant la întâlnirile
clubului.
Ca RotaKid, promit:
 Să ﬁu corect cu toată lumea,
 Să servesc comunitatea mea,
 Să arăt respect celorlalţi.
Este necesară coordonarea activităţii
RotaKIDS de către membrii cluburilor
Rotary. Desigur, şi acest lucru se face
conform unor etape bine deﬁnite
deja de Rotary 2241, în conformitate cu prevederile
Rotary International privind Rotakids International:
• Sprijinul şi supravegherea instituirii noului Club
RotaKids
• Participarea la evenimentele şi întâlnirile
clubului, suportul în desfăşurarea proiectelor
RotaKids
• Asigurarea cadrului legal de funcţionare a
Clubului RotaKids
• Sprijinul ﬁnanciar este la latitudinea Clubului
Rotary sponsor
• Asigurarea participării invitaţilor speciali la
întâlnirile clubului RotaKids

DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

PROIECTELE POSIBILE SPRE CARE SE VA ÎNDREPTA
ACTIVITATEA ROTAKIDS SUNT:
• Realizarea de felicitări, mărţişoare, obiecte
artizanale etc., ce vor putea ﬁ valoriﬁcate de
către club
• Strângerea de jucării, haine şi cărţi pentru a ﬁ
donate
• Amenajarea spaţiilor verzi la şcoală şi în
comunitate
• Ajutorul în proiectele cluburilor Rotary, Rotaract,
Interact
• Colectarea de fonduri pentru proiectele Rotary
International (Shoe Box, ShelterBox , Water
Project, End Polio Now etc.)

ROTAKIDS ROMANIA
Prima întâlnire oﬁcială a Clubului RotaKids din
Timişoara a avut loc în data de 14 martie 2015,
ora 12:00, la Paradisul Piraţilor din Complexul
Studenţesc. Cu această ocazie, copiii membrilor
tuturor cluburilor au avut oportunitatea să se
cunoască şi să formeze Echipa RotaKids din
Timişoara. Invitaţii speciali ai evenimentului au
fost colegii lor de la InteRact şi RotaRact, precum
şi Asistentul Guvernator Cristian Jurji (Rotary Club
Ripensis).
RotaKids este Clubul celor mai tineri membri ai
Familei Rotary din Districtul 2241, România şi
Republica Moldova. Obiectivele şi funcţionarea
RotaKids oferă fundamentul pentru a ﬁ viitori
membri, în InteRact (12-18 ani), şi mai târziu în
RotaRact (18-30 ani) şi ulterior în Rotary.
Cetăţenia trebuie să ﬁe o parte importantă a vieţii
noastre şi a copiilor noştri. Înﬁinţarea acestui Club
RotaKids, în parteneriat cu Seniorii Cluburilor

Rotary din localitatea noastră, îi va ajuta să devină
cetăţeni responsabili, învăţând cum pot avea un
impact pozitiv în comunitatea locală şi mondială...
şi să se distreze făcând acest lucru!
Clubul RotaKids sprijină copiii şi îi ajută să îşi
dezvolte rezistenţa, cunoştinţele, aptitudinile,
entuziasmul şi determinarea de a căuta neîncetat
modalităţi de a schimba lumea, la nivel local şi la
nivel global, într-un loc mai liniştit şi frumos, unde
oamenii se pot bucura de viaţa lor.
În RotaKids, copiii pot învăţa angajamentul, luarea
deciziilor, corectitutinea, cetăţenia, prietenia,
conducerea, responsabilitatea, empatia, respectul,
abilităţile antreprenoriale, înţelepciunea, justiţia,
compasiunea, integritatea şi mult mai multe...
Mai sunt ROTAKIDS la Ploieşti şi Oradea şi ne
bucurăm să aﬂăm că mai sunt în proiect şi alte
câteva cluburi ROTAKIDS.

CEL MAI NOU
CLUB DIN
ROMÂNIA
- CLUBUL
ROTAKIDS
TIMIŞOARA

ECCE HOMO

ROTARIANUL LUNII
LENUŢA ANGALIŢA
O REVELAŢIE ROTARIANĂ
care merită toate aplauzele
Nu ne-am întâlnit efectiv, dar din mailuri, conversaţii şi din prieteniile inerente generate
de munca de echipă pentru elaborarea unui interviu, ﬁe el şi o simplă conlocuţie,
pot aﬁrma că Lenuţa este o cochetă şi o visătoare, dar şi un pragmatic om de atitudine,
business şi social management. Am numit-o revelaţie rotariană tocmai pentru modul personal
de a pune punctul pe I – feminin, dar totodată ferm şi convingător.
Interviu realizat de Cristiana Chioncel
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De câţi ani faci parte din Rotary? Ce a
însemnat Rotary pentru tine conceptual, dar şi
ce a adus nou?
Am aderat la Rotary prin anul 2001, mai întâi ca
voluntar, sprijinind proiectele umanitare pe care
Rotary Club Cherbourg (Franţa) în parteneriat
cu Rotary Club Deva le desfăşura în judeţul
Hunedoara. Apoi, la începutul anului 2004 am
devenit membru cu drepturi depline în clubul din
Deva, dar şi cu multe responsabilităţi, deoarece
imediat după primire am preluat secretariatul
clubului. Am servit în clubul Rotary Deva trecând
prin toate funcţiile până în anul 2009, când am
emigrat în Statele Unite ale Americii, unde am
continuat să servesc în Clubul Rotary Cape Coral
Gold Coast din Florida, un club de excepţie, cu
peste 80 de membri şi 100% Paul Harris Fellow.
Experienţa căpătată în cei cinci ani în clubul din
Statele Unite m-a ajutat să înţeleg cu adevărat
ce înseamnă Rotary în litera legii, spiritul şi
practica sa. Acolo am urmat cursuri de formare în
leadership, m-am implicat voluntar în proiectele
iniţiate de club, mi-am adus contribuţia aşa cum
am ştiut eu mai bine, conştientă ﬁind că imaginea
României era percepută prin imaginea mea.
Pentru toate acestea, Clubul din Florida m-a
răsplătit cu Paul Harris Fellow.
În anul 2014 am revenit în ţară şi, evident, la
Rotary Club Deva. Aici încerc să pun în practică
cunoştinţele dobândite în America, locul din care
spiritul şi practicile Rotary s-au împrăştiat în
lume. Am alături de mine pe colegii mei de club
dar şi pe soţul meu, Alex, care este şi el rotarian.
În tot acest parcurs mi-a fost de un real folos
profesia mea de asistent social, dar şi faptul că
imediat după Revoluţia din 1989 am lucrat doar în
domeniul nonguvernamental.
Am avut de asemenea şansa să am un model
de rotarian devotat până la sacriﬁciu, un om de
excepţie, şi anume omul care m-a recomandat
clubului devean, Bernard Lehoux, rotarian cu

peste 40 de ani de experienţă în cluburi din
Franţa. El a fost iniţiatorul proiectului de înfrăţire
a oraşului Deva cu oraşul Cherbourg din Franţa,
proiect care a fost realizat în anul 2005, proiect în
care cluburile din Cherbourg şi Deva au avut un rol
determinant.
Din câte am înţeles, eşti iniţiatorul proiectului
Casa Alexandra? Ce ne poţi povesti despre
acest proiect de suﬂet?
În prezent, pe lângă funcţia de secretar pe care
clubul din Deva mi-a reîncredinţat-o, sunt şi
responsabilul comitetului de proiecte şi servicii,
coordonatorul proiectului CASA ALEXANDRA.
Acesta este un proiect susţinut de rotarieni în
beneﬁciul a 12 copii cu situaţii sociale extrem
de grele, dar care au o şansă de a face ceva bun
din viaţa lor, dacă vor ﬁ ajutaţi să înveţe şi să
depăşească prezentul.
CASA ALEXANDRA are un program de afterschool,
copiii beneﬁciază de masa de prânz, de un
profesor-educator care îi ajută să-şi facă temele
pentru a doua zi dar care îi implică şi în alte
activităţi extraşcolare, educaţionale.

CA ROTARIAN,
CRED ÎN
BĂTAIA
CLOPOTULUI
LA FIECARE
ÎNTRUNIRE

Care este liantul dintre profesia ta şi Clubul
Rotary?
Ca individ, îmi conduc viaţa conform principiului
„A servi mai presus de sine“. Ca rotarian, cred
în bătaia clopotului la ﬁecare întrunire, respect
persoana care poartă colanul şi îi acord încredere
şi sprijin.
De asemenea, ştiu că mai eşti implicată în
câteva proiecte rotariene pe care te voi ruga
să le descrii pe larg, astfel încât să putem
înţelege cât mai bine ce anume te animă şi te
motivează.
Alt proiect al clubului în care sunt implicată este
acela de a susţine Lotul Olimpic de Junioare la
Gimnastică Feminină care se găseşte la Deva.
ROTARY good news | aprilie 2015
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PROMOVAREA
ŞI
MEDIATIZAREA
PROIECTELOR
ESTE
LA FEL
DE ESENŢIALĂ
CA ŞI
REALIZAREA
LOR

Lotul trece printr-o perioadă de criză materială
uriaşă. Aparatura de recuperare medicală este
inexistentă, condiţiile de cazare sunt învechite,
antrenorii nu sunt stimulaţi pentru munca pe care
o fac şi multe altele. Prin parteneriatul pe care
l-am încheiat am stabilit, împreună cu instituţia
de învăţământ care este responsabilă de lot, să
încercăm să atragem comunitatea de afaceri
hunedoreană, dar şi oamenii simpli în a susţine
gimnastica de performanţă, întrucât aceasta este
emblema oraşului nostru.
Vă reamintesc că vreme de mai bine de trei
decenii, Deva a fost cunoscută drept capitala
mondială a gimnasticii. În această perioadă,
gimnastica de la Deva aducea României aproape
50 de medalii olimpice, dintre care 19 de aur. A fost
casa Nadiei Comăneci, precum şi a celorlate mari
campioane care au trăit şi s-au antrenat aici până
mai acum un an.
În prezent, lotul de senioare este mutat la Izvorani,
dar pepiniera din care se vor înălţa pe podium
viitoarele campioane se găseşte la Deva şi are
nevoie de sprijinul nostru.
Cum ai vedea Rotary România dacă ar ﬁ să îl
priveşti detaşată, exteriozându-te pentru a ﬁ
obiectivă?
În cei peste 11 ani de Rotary am avut şansa să
cunosc multe cluburi din afara României, ﬁe în
calitate de vizitator, ﬁe în calitate de partener
în proiecte de Matching Grant sau proiecte
umanitare. Am încercat să observ şi să înţeleg
modul cum este aplicată ideologia Rotary în
diferite părţi ale lumii şi să compar cu ce am văzut
în clubul meu sau în alte cluburi din România.
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Pot să spun că pe plan umanitar cluburile din
Districtul 2241 sunt dispuse să ducă la capăt
proiecte impresionante pentru comunităţile din
care fac parte. Acestea realizează proiecte de
excepţie comparativ cu resursele de care dispun şi
situaţia economică a ţării noastre.
Cu toate acestea, vizibilitatea acestor
reuşite este mult redusă sau inexistentă.
Promovarea şi mediatizarea proiectelor este la fel
de esenţială ca şi realizarea lor. Nu trebuie
să uităm acest aspect.
La întrunirile lor, cluburile sunt măcinate doar de
proiectele umanitare în care sunt implicate, uitând
cu desăvârşire de ritualurile Rotary, de proceduri,
de însemne, de district şi de tot ce înseamnă
spiritul care ne uneşte.
După părerea mea, cred că aici este important
rolul Districtului 2241 să extindă oportunităţile
de formare a lidership-ului dar şi să pună la
dispoziţia cluburilor mentori cu experienţă, să
încurajeze cluburile să se adapteze rigorilor şi
„ritualurilor” practicate în toată lumea de către
rotarieni. Acest aspect poate până la urmă să
facă diferenţa între Rotary şi alte Organizaţii
Nonguvernamentale care de puţine ori fac lucruri
asemănătoare cu ale noastre.
Pentru ce lupţi în Rotary?
Aştept cu emoţie ziua în care la toate cluburile
din România, la ﬁecare întrunire, vom intona cu
mândrie Imnul Naţional având în faţă drapelul ţării
şi simbolurile Rotary, aşa cum făceam în clubul
american.
Îţi mulţumim cu drag!
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Theȱ7thȱCongressȱwillȱprovideȱaȱmajorȱstepȱinȱdevelopingȱtheȱcapacityȱforȱconflictȱresolution,ȱanȱ
opportunityȱtoȱmeetȱandȱexchangeȱideasȱwithȱoverȱ250ȱmediatorsȱandȱprofessionalsȱfromȱmanyȱ
countriesȱandȱcultures,ȱasȱwellȱasȱbuildingȱfriendshipsȱandȱprofessionalȱnetworks.ȱThisȱeventȱ
providesȱvaluableȱtrainingȱinȱtheȱPeaceȱandȱConflictȱPreventionȱFocusȱAreaȱofȱRotaryȱInternational.ȱȱ
ForȱinfoȱorȱtoȱregisterȱforȱCongress,ȱvisitȱwww.mediatorsbeyondborders.orgȱȱȱ
ȱ

(;,7,1*63($.(56suchȱas,ȱDr.ȱMuhammadȱNuraynȱAshafaȱandȱPastorȱDr.ȱJamesȱMovelȱ
Wuyeȱ CoȬExecutiveȱDirectors,ȱInterfaithȱMediationȱCenter,ȱNigeria;ȱwhoȱwentȱfromȱenemiesȱtoȱ
Peacemakersȱȱ
BishopȱDesmondȱTutuȱwillȱaddressȱtheȱCongressȱviaȱvideo.ȱ
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Presentationsȱbyȱglobalȱleaderȱandȱ20ȱworkshopsȱwillȱfocusȱonȱtheȱ followingȱthemes:ȱ
• Peacebuildingȱprocessesȱandȱwomenȱ
• Historicalȱconflictsȱandȱdivisionsȱ
• Emergingȱconflictsȱandȱtensionsȱ
• Climateȱchangeȱrelatedȱconflictsȱ
• Opportunitiesȱandȱchallengesȱforȱconflictȱtransformationȱthroughȱtraumaȱ
informedȱ peacebuildingȱandȱrestorativeȱjusticeȱpracticesȱȱ
• 21('$<,17(16,9(75$,1,1*35(&(',1*7+(&21*5(66(spaceȱ
limited)ȱ
Join us, get involved and be part of building a more peace “able” world!
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GALA
ALFTEL

Un imn de slavă adus copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. O mână
întinsă şi un semn de dragoste şi prietenie faţă de ei. Gala ALTFEL.
Un eveniment dedicat în exclusivitate celor care ştiu să fie oameni.
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Lupta cu propriile limite e la fel de grea şi când
eşti sănătos, şi când eşti bolnav, şi când eşti sărac,
şi când eşti bogat. Doar că uneori limitele ni le
punem singuri, alteori sunt crucea cu care ne-am
născut. Şi luptăm, ﬁecare cum poate, cu aceste
limite. Privindu-i pe ei, vom vedea o altfel de luptă.
O luptă cu zâmbetul pe buze, cu zâmbet dar şi cu
forţă, cu muncă, cu perseverenţă. Şi cu încrederea
că şi mâine e o zi care merită trăită… pe cât se
poate de frumos. (selecţiuni din Invitaţia oﬁcială
a evenimentului, întocmită de Anamaria Gîndilă,
Asistent Guvernator Club Rotary International şi
Mihaela Miron, Profesor Coordonator)

CONTEXT
Tineri cu diverse dizabilităţi, elevi ai Centrelor
Şcolare de Educaţie Incluzivă din judeţul Sibiu,
au fost protagoniştii celei de-a patra ediţii a Galei
Altfel, eveniment care s-a desfăşurat vineri, 27
martie, la Sala Thalia. Tinerii, emoţionaţi, au ieşit
pe scenă, în nenumărate rânduri, şi au convins
o sală întreagă de abilităţile lor artistice. Pentru
ei, participarea la acest eveniment a fost un pas
înainte, un progres care le oferă încredere în
forţele proprii.

SCRISOAREA UNUIA DINTRE COPII
Poate că privirea mea este diferită de a celorlalţi
copii, dar sentimentele mele sunt la fel:
mă bucur, plâng şi mă entuziasmez când pot
să fac ceva ce îmi place! Este posibil ca
mâinile mele să ﬁe diferite, dar cu ele pot
îmbrăţişa inima celor ce mă iubesc sau
îşi fac timp să mă privească şi să îmi zâmbească.
Poate că nici picioarele mele nu sunt
ca ale celorlalţi copii, nu pot fugi cu ele sau
nu pot atinge pământul, dar din scaunul acesta
care mă ţine captiv, să ştii că pot păşi
atât de uşor în suﬂetul celor din jur.
Tot ce am nevoie este să îmi întinzi mâna
şi să devii prietenul meu. Să te opreşti lângă
mine şi să mă asculţi. Nu îţi voi povesti despre
deﬁcienţa mea sau despre cât de trist mă face ea.
Pentru că eu sunt un copil fericit!
Tot ce am nevoie e să iei loc lângă mine
şi să mă priveşti. Vineri, 27 martie ora 17,
la Sala Thalia din Sibiu, îţi voi arăta lumea mea,
o lume de poveste, dar o lume reală. Îţi voi spune
Bun venit! şi te voi face oaspete de onoare în
lumea mea. Îţi voi descoperi bucuria mea că eşti
cu mine aici şi acum şi nu în altă parte.

DESPRE
LIMITE
ŞI ALŢI
DEMONI

O ALTFEL
DE INVITAŢIE
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COMUNICARE,
PROMOVARE
ŞI ROTARISM

Pentru ca gala să ﬁe cunoscută şi pe alte
meleaguri, la Sibiu s-a organizat „International
ICC Team Training Seminar“, un eveniment
rotarian important în viaţa districtului, la care au
participat invitaţi din Austria, Germania, Israel
şi SUA. PDG Herbert Ederer de la District 1910
Austria East/BiH, care începând cu anul rotarian
2015/2016 va ﬁ Rotary Foundation Chair
pentru Zona 19 din care face parte
şi România, PDG Gunther Ertler
de la District 1910 Austria East/
BiH, care, începând cu acelaşi
an, va ﬁ Rotary Coordinator
pentru Zona 19, Ephraim
Prihar şi Laura Netzer din
Israel, Dana Moldovan, ICC
National Coordinator SUA
şi Marianne Lehmann din
Germania sunt participanţii
seminarului care au ales să
ﬁe prezenţi şi vineri seara, la
gală, rămânând impresionaţi de
reprezentaţiile artistice ale tinerilor
sibieni.

DESFĂŞURAREA EVENIMENTULUI
Christel Ungar este cea care a prezentat ediţia din
acest an a Galei Altfel, eveniment care, încă o dată,
a ales să aducă bucurii în suﬂetele elevilor speciali
din Sibiu. Protagoniştii au fost elevi de la Centrele
Şcolare de Educaţie Incluzivă din Sibiu, Mediaş,
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Dumbrăveni şi Turnu Roşu, care au prezentat
mai multe momente artistice şi au smuls ropote
de aplauze de la o sală plină, emoţionată până la
lacrimi. Pe scenă, tinerii au demonstrat că sunt
capabili să depăşească problemele de sănătate cu
care se confruntă şi au dat viaţă unei alte faţete
a lor: cea artistică. Printre cei care au participat
la eveniment s-au numărat cunoscutul
comentator sportiv Cristian Ţopescu,
Marjorie Stern, ataşatul cultural
al Ambasadei Statelor Unite
ale Americii la Bucureşti, dar
şi rotarieni din ţară sau de
peste hotare. „Sala a fost
plină şi acesta este un motiv
de bucurie. Ne bucurăm,
totodată, că au fost prezenţi
şi rotarieni din alte ţări“,
a spus Anamaria Gîndilă,
asistent guvernator al
Clubului Rotary International
District România şi Republica
Moldova.
Gala Altfel, aﬂată acum la cea de-a
IV-a ediţie, este organizată de Clubul
Rotary Sibiu Cibinium şi Clubul Lions Millenium,
în parteneriat cu cluburile Rotary, Rotaract,
Interact, Lions şi Leo din judeţul Sibiu cu sprijinul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu, al
Consiliului Judeţean Sibiu şi al Casei de Cultură a
Municipiului Sibiu.
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Expoziţia de Artă Fotograﬁcă „Sibiu trough my
eyes” este un proiect realizat de către elevii
Centrului de Educaţie Incluzivă nr. 2 din Sibiu
împreună cu elevii Liceului de Artă şi ai Colegiului
Naţional „Octavian Goga“, sub coordonarea
fotografului american Scott Eastman. Proiectul
„Sibiu trough my eyes“ a fost posibil cu sprijinul
Ambasadei SUA la Bucureşti, care a furnizat
camere de fotograﬁat pentru elevi, materiale
necesare pentru expoziţie şi, la ﬁnal, premii. Mai
mult, camerele folosite de-a lungul proiectului au
fost donate şcolilor.
La ﬁnal, toţi elevii au fost premiaţi de către ataşatul
cultural al SUA la Bucureşti, Marjorie Stern.
Câştigătorii Şcolii Incluzive nr. 2 din Sibiu sunt
tinerii Grozav, care au arătat cât de talentaţi sunt şi
s-au clasat pe primele două locuri: Florin Grozav
(locul 1) şi Geta Grozav (locul 2), iar pe poziţia a
treia s-a aﬂat Laura Cornea. Tânărul clasat pe
primul loc a primit un aparat foto digital, iar restul
participanţilor s-au ales cu premii care au constat
în cărţi de fotograﬁe. Câştigătorii de la ciclul liceal
au fost Nicu Neghină şi Nadina Stroia, ambii elevi ai
Colegiului Naţional „Octavian Goga“ din Sibiu.
Seminarul s-a încheiat cu „Hermannstadter Ball“.
La ﬁnalul celei de-a IV-a ediţii a „Galei Altfel“,
Anamaria Gîndilă, asistent guvernator al Clubului
Rotary International District 2241 România şi
Republica Moldova şi coordonator al celor două
evenimente desfăşurate la sfârşitul lunii martie,
a ţinut să le mulţumească în mod special tuturor
participanţilor şi sponsorilor.
Secţiune în limba germană
Joi, 26.03.2015
Citytour Sibiu – Coffee break la Wien Café Sibiu
Welcome Dinner – O CINĂ ALTFEL
Joi, 26 martie, pentru prima dată în România,
a fost organizat „The World Greatest Meal“, iniţiat
de rotariana Suzanna Rhea din Australia

www.wgmeal.com, şi au fost donaţi fundaţiei Rotary
pentru proiectul End Polio Now 500 de euro.
Vineri, 27.03.2015
ICC Team Training Seminar
Secţiune în limba germană
Au fost prezenţi: PDG Herbert Ederer D-1910;
Andreea Ederer D-1910; PDG - Gunter Ertler D-1910;
PP Marianne Lehman – Coordonator ICC Germania
- Romania; PP Ephraim Prihar - Coordonator ICC
Israel - Romania; Laura Netzer Coordonator ICC
Israel – Germania - Austria; President RC Givataim
Michal Prihar Israel; PP Prof. Dr. Paul Philippi
membru de onoare al RC Sibiu; Beatrice Ungar RC
Sibiu; PP Karl Schuster RC Sighisoara; AG Anamaria
Gindila RC Sibiu Cibinium.
Teme abordate:
 Schimb de informaţii, învăţătură, experienţă de
la vecini
 Cum înﬁinţăm un ICC?
 Cum comunicăm mai bine?
 Cum motivăm rotarienii în ICC
 Cum integrăm noua generaţie în ICC
 Cum devin proiectele noastre mai eﬁciente?
Sala Thalia
17.00 Gala Altfel urmată de un cocktail

SIBIU
THROUGH
MY EYES

SELECŢIUNI
DIN
PROGRAMUL
SEMINARULUI

De la stânga la dreapta: Marianne Lehmann,
Gunter Ertler, Andreea Ederer, Herbert Ederer,
Michal Prihar, Karl Schuster, Ephraim Prihar,
Marjorie A. Stern, Marian Neagoe, Anamaria Gîndilă,
Alexandra Cobzaru, Rodica Dinuţă, Laura Netzer,
Dana Moldovan, Claudiu Matei, Eugen Iordănescu
ROTARY good news | aprilie 2015
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DESCRIERE
SCOTT
EASTMAN
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Sâmbătă, 28.03.2015
International ICC Team Training Seminar
9.30-10.45
Session 1 - Topic - Peace
1. New Trends in Rotary Foundation. Moderator
PDG Herbert Ederer, D- 1910 Austria East/ BiH
2. How can we contribute to the Peace world and
understanding? Moderator PDG Gunter Ertler, D1910 Austria East/ BiH
3. How can we be more active in the conﬂict
areas? Moderator Dana Moldovan - ICC National
Coordinator USA
4. Balkan Peace Initiative. Moderator PDG Ovidiu
Cos, D2241 Romania & Republic of Moldova
10.45-11.00 Coffee break
11.00-13.00
Session 2 – Topic – New Generations (Youth)
1. New Steps in ICC Israel Romania. Moderator
Ephraim Prihar, ICC Chair Israel Romania, D-2490
Israel
2. How can we be more attractive for young
prospective members? Moderator PP Marianne
Lehmann ICC Chair Germany Romania, D-1950
Germany
3. How can we help rotaractors to join Rotary?
Moderator PDG Ovidiu Cos D2241 Romania &
Republic of Moldova / Gabi Enache Rotaract Club
Cluj Napoca
4. Involving alumni
13.15 Plecare la Avrig
13.45 Vizită la reşedinţa de vară a Baronului
Brukenthal şi Lunch
15.00-17.00 Teambuilding Workshop
17.15 Plecare spre Sibiu
19.30 „Hermannstadter Ball“ la Hotelul Împăratul
Romanilor
Duminică, 29.03.2015
Vizită în Satul Hosman la prietenul Rotarian din
Austria misionar în România Pater Sporschill –
participare la slujba de Florii

„SIBIU THROUGH MY EYES“
„Sibiu Through My Eyes“ was a photo project
where eight 7th and 8th grade hearing impaired
and deaf students from Scoala Nr.2 Inclusive
worked together with eight high school students
from CN Octavian Goga and the Liceul de Arta,
through the coordination, teaching and judging
of American professional photographer Scott
Eastman, to make photos for a competition and
exhibition. The high school students were chosen
based on their signiﬁcant visual arts experience,
to help mentor the younger students in an area
where their disabilities are not a handicap.
The project was made possible with the support
of the US Embassy in Bucharest, which provided
cameras for the students to use, material
necessary for the exhibition as well as prizes. The
cameras from the project were donated to the
schools for the continued use of the students.
An exhibition of the photos was held Friday, March
27th, in Sala Thalia Concert Hall. The awards
were presented by US Cultural Attache Marjorie
Stern and Scott Eastman during the Gala Altfel,
an evening of performances by special needs
students from throughout Sibiu county, organized
by the local chapters of Rotary International and
Lions Club International.
The winners from Scoala Nr.2 Inclusive were: 1st
place - Florin Grozav, 2nd place - Geta Grozav,
3rd place - Laura Cornea. The ﬁrst place winner
received a digital camera, and all of the participants
received photo books donated by the US Embassy.
The winners from the high school were: 1st place
- Nicu Neghina from Octavian Goga, and 2nd place
went to Nadina Stroia, also from Octavian Goga
High School.

