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EDITORIAL

SEPTEMBRIE – 
LUNA NOII GENERAȚII

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Luna septembrie este în Rotary „Luna Noii 
Generații“.
Programele Noii Generații au în vedere cea mai 
tânără parte a familiei Rotary. Benefi ciarii sunt 
adolescenții și adulții tineri. Unii dintre aceștia 
sunt Rotaractieni, Interactieni, participanți la 
taberele RYLA sau la programele de schimb, alții 
– tineri care au atras prin calitățile sau talentul 
lor atenția cluburilor Rotary și au fost sprijiniți de 
acestea.

Serviciile pentru Noua Generație s-au alăturat 
relativ curând, în 2010, serviciilor de club, 
serviciilor vocaționale, serviciilor comunitare 
și serviciilor internaționale, devenind cea de-a 
cincea cale de a servi. Prin aceasta se recunoaște 
importanța alocării de timp și resurse de către 
Rotarieni în scopul sprijinirii tinerilor în efortul 
lor de a deveni liderii următoarelor decade. 
Tinerii vor trebui curând să se dovedească 
capabili să gestioneze provocările unei societăți 
multiculturale, marcată de o accelerare fără 
precedent a schimbărilor, de o incertitudine 
în creștere și de un progres tehnologic care 
modifi că regulile interacțiunii și comunicării. 
O lume cu oportunități noi și bariere altfel 
confi gurate. Sarcina Noii Generații nu va fi  
una mai ușoară decât a generației din care noi 
suntem parte.

Sintagma „Noua Generație“ a fost folosită pentru 
prima dată într-un sens apropiat de cel folosit 
astăzi în Rotary de către Președintele RI Luis 
Vicente Giay, care în 1996, pe parcursul Convenției 
Rotary de la Calgary a spus: „Viziunea noastră 
asupra viitorului este acum mai mult decât oricând 
diferența dintre succes și cădere. Investiția noastră 

în viitor este Noua Generație. Vă invit să începem 
să construim acest viitor de astăzi!“.

La nivelul clubului putem sprijini programele 
pentru Noua Generație prin:
  Recunoașterea rezultatelor de excelență ale 

tinerilor prin acordarea de diplome, burse sau 
premii care să motiveze;

  Implicarea în activitățile de strângere de fonduri 
desfășurate de tineri pentru a sprijini proiectele 
comunității;

  Donații de carte către școli sau către centre 
de studiu și facilitarea participării tinerilor la 
cursuri de leadership;

  Invitarea tinerilor din Interact și Rotaract să 
participe la întâlnirile Clubului Rotary sponsor.

Este în egală măsură o oportunitate să folosiți 
programele Rotary International prin:
  Facilitarea cunoașterii de către tineri a 

organizațiilor sponsorizate Rotaract și Interact 
și a posibilităților de participare în programele 
de schimb de tineri pe termen scurt și termen 
lung;

  Invitarea și susținerea tinerilor din Rotaract și 
Interact pentru a participa la taberele RYLA;

  Invitarea tinerilor care au participat în 
programele de schimb (YEP) să se alăture 
cluburilor Interact și Rotaract sau să aibă 
inițiativa înfi ințării unora noi.

Ceea ce rămâne încă mai important, este să avem 
în inimă un loc rezervat tinerilor. De acolo va porni, 
când se va ivi o ocazie, impulsul de a inspira, 
motiva și susține pe cei care vor pune din nou aripi 
visurilor noastre și le vor duce mai departe!

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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EDITORIAL

OCTOMBRIE – LUNA 
SERVICIULUI VOCAȚIONAL

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016

al Districtului 2241,
România - Republica Moldova 

ROTARY INTERNATIONAL

Dragi prieteni,

Luna octombrie este în Rotary „Luna Serviciului 
Vocațional“.
Această lună oferă multor cluburi din întreaga 
lume o oportunitate unică de a promova serviciul 
vocațional ca o cale de acțiune pe care Rotarienii 
o prețuiesc într-un fel aparte. Avem colegi 
extraordinari: medici, profesori, artiști care se 
bucură de recunoaștere și apreciere, manageri, 
specialiști în domeniile marketingului sau 
comunicării, alții aparținând multor alte categorii. 
Cu toții manifestă disponibilitatea ca, venind în 
Rotary, să pună competențele, abilitățile și talentul 
lor în slujba proiectelor de club și prin ele, în 
benefi ciul comunităților sau a acelora care au 
nevoie de solidaritate și susținere. Există situații 
în care serviciul vocațional ne oferă nouă înșine 
ocazia să avem perspective noi să ne îmbogățim 
sufl etește. Am să vă relatez o întâmplare despre 
care am afl at de curând și care m-a impresionat 
prin profunzimea semnifi cației ei.

Colegul nostru Capetan Bacskai Marius este în 
acest an Președintele Clubului Rotary Lugoj. Este 
de profesie medic oftalmolog și are în spate o 
întreagă viață și carieră dedicate acestei profesii. 
Prin proiectul „Să redăm copiilor bucuria vederii!“, 
clubul din Lugoj a asigurat asistență medicală 
gratuită pentru câteva sute de copii în fi ecare an, 
începând cu 2007. Ca medic oftalmolog, Marius 
este sufl etul acestui proiect și își pune profesia 
în serviciul dedicat copiilor și tinerilor lipsiți de 
posibilități. Într-o zi a întâlnit o fetiță imobilizată 
într-un scaun cu rotile. Fetița, cu multiple 
handicapuri fi zice și psihice, nu se putea mișca, 
nu vorbea, nu auzea și avea de o formă severă de 
autism. Părea că suferă de o tristețe iremediabilă 
și rareori își ridica privirea din pământ. Marius 
a observat un strabism și a avut suspiciunea 
că problemele de vedere sunt chiar mai mari. 
Diagnosticarea era difi cilă, copilul nu putea 
răspunde niciunei întrebări, iar starea de sănătate 
făcea orice cooperare imposibilă. După câteva 
investigații, cu ajutorul echipamentului medical de 
care dispune și pe baza experienței sale, Marius 

a prescris fetiței o pereche de ochelari care să 
amelioreze atât problemele cauzate de strabism, 
cât și pe celelalte prezumate. În momentul în care 
i s-au pus ochelarii, s-a petrecut ceva neobișnuit. 
Fetița a început să râdă în hohote. Râdea și nu se 
oprea. Ansamblul de sentimente ale celor prezenți 
este greu de descris. Compasiunea era evidentă, 
dar uimirea și emoțiile resimțite de cei care nu o 
cunoscuseră încă râzând erau cele mai pregnante. 
Fetița părea că într-un fel neașteptat trăia acea 
bucurie spontană și intensă care îi face pe copii 
să hohotească în felul lor unic. Râsul copiilor 
este felul lor de a ne spune, fără cuvinte, că sunt 
curați și fericiți. Marius mi-a mărturisit că este 
poate întâmplarea care l-a marcat cel mai mult în 
cariera sa.

Când am auzit această relatare m-am gândit că 
serviciul vocațional în Rotary ne poate îmbogăți 
sufl etește într-un fel aparte. M-am gândit apoi 
dacă putem descoperi și alte semnifi cații în 
această întâmplare. Cum pot două lentile să 
transforme tristețea în bucurie spontană? E 
posibil ca de multe ori să nu apreciem cum se 
cuvine realitatea din jurul nostru și să nu vedem 
cu adevărat măreția spectacolului de forme 
și culori care ne înconjoară. Nu vedem, poate, 
așa cum se cuvine frumusețea oamenilor care 
ne sunt prieteni, colegi sau doar alături pentru 
un timp. Oricând vom fi  triști ne putem aminti 
de această fetiță. Iar singurul motiv al tristeții 
noastre nu poate fi  altul decât acela că, pentru 
un moment, uităm să deschidem bine ochii sau 
să purtăm lentilele potrivite. Câteodată ne găsim 
lentile singuri, alteori un prieten sau o persoană 
necunoscută ni le oferă în mod neașteptat.

Să ne bucurăm de competențele profesionale sau 
talentul de care dispunem noi înșine sau colegii 
din Rotary și să prețuim oportunitatea pe care o 
avem de a folosi calitățile și cunoștințele noastre 
pentru a aduce bucurie și a îmbunătăți calitatea 
vieții a celor care au nevoie de sprijin și susținere!

Cu aleasă prietenie,
Daniel
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AGENDA ROTARY

În data de 7 octombrie 2015 a avut loc la Zalău, 
în Sala de evenimente Brilliant Parc, cea de-a 
patra ediţie a Summit-ului de Integritate pentru 
Prosperitate din România. 

Evenimentul, de anvergură naţională, s-a bucurat 
de un real succes, cei peste 150 de participanţi (din 
mediul de afaceri sălăjean, instituţii şi societatea 
civilă) apreciind tematica pusă în discuţie şi, 
în egală măsură, prestaţia celor 7 speak-eri 
coordonată de Marian Popa, Asistent Guvernator 
Rotary pentru Cluburile Rotary din Bucureşti. 

Desfăşurarea la Zalău a acestui eveniment a fost 
posibilă datorită preocupărilor lui Laurenţiu Butiri, 
Asistent Guvernator Rotary România pentru o 

parte din Cluburile Rotary din Transilvania, fost 
preşedinte şi membru al Clubului Rotary Zalău, 
Radu Istrate, secretar al Clubului Rotary Zalău 
şi proprietar al Brilliant Parc, şi Vasile Pădurean, 
manager Grup Firme Universal SA Zalău.  

Proiectul, cofi nanţat de UE şi organizat în România 
de Transparency International Romania, Griffi ths 
School of Management din cadrul Universităţii 
„Emanuel“ din Oradea, Rotary International-
District Rotary 2241 România şi Republica 
Moldova prin Clubul Rotary Zalău şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Sălaj, are ca obiectiv principal 
promovarea unui model de antreprenoriat social 
integru şi moral, în întreaga sferă economică, 
socială, politică şi administrativă din România.

SUMMITUL DE INTEGRITATE 
PENTRU PROSPERITATE
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AGENDA ROTARY

ROTARY FRIENDSHIP 
EXCHANGE este 
programul de schimburi 
prieteneşti al Rotary International 
pentru Rotarieni şi pentru familiile lor. 
Participanţii la acest program experimentează 
alte culturi şi construiesc noi prietenii locuind 
în casele Rotarienilor din altă ţară. În plus, faţă 
de experimentarea altor culturi şi crearea unor 
prietenii de durată, un schimb oferă un fundament 
puternic pentru desfăşurarea de activităţi 
internaţionale şi realizarea de noi proiecte de 
servicii. De asemenea, participanţii la un schimb 
pot să înveţe cum este practicată meseria lor în 
alte părţi ale lumii, să promoveze şi să aprecieze 
diversitatea culturală la nivel mondial. 

În anul trecut rotarian au fost demarate mai multe 
programe de acest fel. Unul dintre ele a fost între 
D2241 România-Moldova și D5110 SUA (districtul 
este format din partea de nord a statului California 
și cea mai mare parte a statului Oregon). Echipa 
D5110 a vizitat România în luna mai a acestui 
an. În luna august a venit rândul Rotarienilor 
din D2241 să viziteze SUA. Echipa a fost formată 
din: Elvira Cemortan Volosin – RC Chișinău, Ioan 
Agapi – RC Dorna Vatra Dornei, Ionuț Vasilaș – 
RC Suceava Bucovina, Adrian Minea și Daniel 
Dumitraș – RC Ripensis Timișoara, împreună 
cu însoțitorii acestora. Deși nu ne-am cunoscut 
înainte, spiritul rotarian a fost un liant deosebit 
de puternic, astfel că pe parcursul acestei vizite 
acțiunile noastre au creat o imagine plăcută a 
mișcării rotariene din România și Moldova. 

Programul stabilit de gazde a fost unul destul 
de încărcat și a cuprins atât momente specifi ce 
Rotary, cât și acțiuni de relaxare. Am participat 
la întâlniri ofi ciale de club, unde am prezentat 
atât Districtul cât și proiectele Cluburilor din care 
facem parte. Cred că impresia generală a fost 
una plăcută vis-à-vis de tot ce facem. Pe noi ne-a 
impresionat în primul rând modul în care înțeleg 
americanii să practice voluntariatul, indiferent de 

fi nalitatea 
lui. Cred că 

aici am avut multe 
de învățat și de împărtășit către 

prietenii noștri din țară. Un moment 
deosebit de emoționant și de frumos a fost când 
am participat împreună cu Rotarienii din RC 
Eugene Southtowne la lucrările de construcție 
ale unei case de către „Habitat for humanity“. De 
asemenea, am fost deosebit de impresionați când 
am participat la întâlnirea RC din Florence, un 
club cu aproape 120 membri (peste 100 prezenți) 
și care își desfășoară activitățile în cadrul „Event 
Center“-ului, în mod gratuit. Ne-am bucurat 
să participăm la Expoziția Elvirei din Eugene, 
OR. Fondurile adunate în urma acestei expoziții 
au fost împărțite între cluburile din Eugene și 
Chișinău. Personal, aș vrea s-o felicit pe Elvira în 
primul rând pentru talentul ei și în al doilea rând 
pentru generozitatea de care a dat dovadă. Pe 
lângă vizitele la diverse muzee și la Town Hall din 
Florence ne-am bucurat în toată această perioadă 
de natura frumoasă și interesantă a zonei. 
Deși am avut ghinionul să fi m acolo în perioada 
incendiilor (din păcate, în ultimii ani, în nordul 
Californiei pornesc incendii mari care creează 
nori de fum) am participat activ la diverse ieșiri în 
natură (hiking). Pe lângă vizita la Kangaroo Lake, 
excursia cu barca de viteză de la Grants Pass sau 
plimbarea pe dunele de nisip din Florence ne-am 
bucurat și de „peisajele extraordinare“ din vinăriile 
din Oregon. Am avut ocazia să „prelucrăm“ sticlă 
la Susie Hanner, să vedem iurtele (Pacifi c Yurts) 
în Cotage Grove, să vizionăm un meci de baseball, 
un concert de jazz. Am mai vizitat cea mai mare 
peșteră cu Sea-lions, primăria din Florence, farul 
Heceta Head și habitatul Coho-Salmon.

Am cunoscut oameni extraordinari și cu siguranță 
ne vom revedea. A fost o vizită deosebit de 
interesantă și cred cu tărie ca aceasta „is the 
beginning of a very beautiful friendship“. 

PROGRAM 
DE SCHIMBURI 
PRIETENEŞTI 
PENTRU 
ROTARIENI 
ŞI PENTRU 
FAMILIILE LOR
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ECHIPAJELE AMBARCAȚIUNILOR SIMINA ȘI 
BORA, CÂȘTIGĂTOARELE REGATTEI ROTARY 
MANGALIA LA CLASA RACER ȘI, RESPECTIV, 
CRUISER

La capătul a două zile de vânt puternic și mare 
extrem de agitată, echipajele ambarcațiunilor 
Simina și Bora au câștigat primele locuri la clasa 
racer și, respectiv, cruiser, în cadrul Regattei 
Rotary Mangalia desfășurată, în weekend-ul 
21-23 august, la Mangalia. Competiția de 
yachting, care a avut un scop caritabil, a reunit 16 
veliere înscrise dintre care doar 10 au reușit să 
ajungă vineri în portul Mangalia și să participe la 
curse, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. 

Furtuna de vineri a împiedicat echipajele 
ambarcațiunilor rezidente în porturile Eforie 
și Tomis (Constanța) să ajungă cu velierele în 
Mangalia. Unul dintre temerarii competiției a fost 
echipajul bulgăresc LZ Yachting care a reușit, după 
16 ore de vânt puternic și valuri de până la șase 
metri, să ajungă cu bine în Marina Mangalia. 

Vremea nu a fost blândă nici sâmbătă, la start, 
însă competitorii nu s-au lăsat și au ieșit pe 
mare. „A fost ca într-un roller-coaster, așa ne-am 
simțit pe barcă“, spune Sergiu Timofei, skipper-ul 
ambarcațiunii Scorpio, ocupantă a locului 3 la 
clasa racer, despre prima zi de concurs. Nici 
membrilor Comitetului de Cursă (n.r. – arbitrii) nu 
le-a fost prea ușor să stea la ancoră pe valurile 
de șase metri sau să pună balizele necesare 
competiției. Veliștii însă sunt obișnuiți să facă 
față oricăror condiții pe mare și, mai mult decât 
atât, sunt entuziaști atunci când bărcile prind 
viteză și vântul le umfl ă bine pânzele. „Faptul 
că a fost o competiție atipică pentru perioada 
aceasta din vară nu a fost altceva decât sarea și 
piperul curselor“, mărturisește Cosmin Andronic, 
Principal Race Offi cer al Regattei. 

Organizată de Rotary Club Mangalia, Seanergya 
Yacht Club și Club Sportiv Balkan, competiția a 
avut scopul de a promova un program caritabil de 
inițiere în navigația cu vele pentru 60 de elevi de 
la liceele din localitate. Prin acest program, tinerii 

COMPETIȚIE DE YACHTING 
ÎN CONDIȚII METEO EXTREME

„A FOST 
CA ÎNTR-UN 

ROLLER-
COASTER“
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Debutul activităților noastre din această lună 
a fost cel în care clubul a donat colegilor din 
Chișinău patru mii de cărți, o acțiune începută 
cu ceva timp în urmă și fi nalizată în această 
toamnă. Pentru fi nalizarea acțiunii am avut și 
sprijinul colegilor de la RC IAŞI „2000“, unde 
pentru un timp am depozitat cărțile. A urmat 
„concursul de grătare” de la Ruse, din districtul 
alăturat, unde am participat pentru a treia oară 
consecutiv. Scopul concursului este strângerea 
de fonduri pentru copiii olimpici, în vederea 
susținerii participării lor la diferite competiții 
interne și internaționale. Nu a lipsit nici deja 
tradiționalul concurs de pescuit, intitulat 
„Crapul Rotarian“, unde am avut o participare 
record (23 de standuri), anul acesta strângând 
fondurile necesare pentru achiziționarea a încă 

patru calculatoare, ce vor fi  donate unor elevi 
foarte buni la învățătură, din municipiul Giurgiu. 
Am încheiat activitățile din septembrie cu 
„Promenada inimilor“ unde au participat peste 
trei sute de persoane, „punându-și inima la 
treabă“.

cu rezultatele cele mai bune la învățătură vor avea 
parte, gratuit, de un curs teoretic și unul practic de 
sailing. 

Evenimentul vine ca o continuare a proiectelor 
pe care Clubul Rotary Mangalia le-a inițiat de-a 
lungul a 13 ani de existență, proiecte menite să 
sprijine și să apropie comunitatea din Mangalia. 
Desfășurându-se în ultimii trei ani ca un concurs 
amical, Regatta Rotary Mangalia a căpătat în 
2015 pentru prima dată, cu sprijinul asociațiilor 
Seanergya Yacht Club şi Club Sportiv Balkan, 
statut de competiție ofi cială, organizată sub egida 
Federației Române de Yachting.

Organizatorii evenimentului: Rotary Club 
Mangalia, Seanergya Yacht Club, Club Sportiv 
Balkan.
Sponsorii evenimentului: Mobexpert, Nestle, 
Cetelem, Protguard, Eco Corsa.
Evenimentul este organizat sub autoritatea 
Federației Române de Yachting și cu sprijinul 
Primăriei Mangalia.

SEPTEMBRIE 
– O LUNĂ 
PLINĂ DE 
EVENIMENTE 
PENTRU 
RC DANUBIUS 
GIURGIU
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AGENDA ROTARY

În continuarea unui proiect internaţional, iniţiat în 
urmă cu patru ani cu acţiuni similare în judeţele 
Brăila, Galaţi şi Vaslui, anul acesta, în perioada 
16-17 octombrie, Rotary Club Bucureşti (în 
parteneriat cu Rotary Club Zell-am-See, Rotary 
Club Piatra-Neamţ 2005 şi Fundația Culturală și 
Umanitară „Iulian Arcadi Trofi n“, precum şi Rotary 
Club Vaslui) realizează o donaţie de mobilier 
(pupitre şi scaune pentru cei mai mici elevi) la 
Şcoala Generală nr. 5 „Elena Cuza“ şi Şcoala 
Generală nr. 2 „Spiru Haret“ din Piatra-Neamț, 
precum şi donaţii pentru copiii de la Şcoala 
Primară din satul Budeşti (comuna Făurei).

Copiii din Budeşti care au benefi ciat de donaţii 
constând în îmbrăcăminte, încălţăminte, ghiozdane 
complet echipate pentru şcoală, calculatoare, 
televizoare şi biciclete sunt cei mai silitori elevi 

din sat, care provin din familii fără posibilităţi 
materiale, dar care au rezultate bune la învăţătură 
şi participa şi la activităţi extraşcolare (cursuri de 
pictură sau Aikido). 

Prin aceste acţiuni, clubul nostru îşi propune să 
sprijine comunităţile mai puţin privilegiate din ţara 
noastră, sate sau comune cu familii sărace, cu 
mulţi copii, în scopul de a sprijini educaţia şi de a 
preveni abandonul şcolar.

„Proiectul nu ar fi  putut fi  adus la îndeplinire fără 
sprijinul deosebit al Rotary Club Zell-am-See, 
clubul austriac înfrăţit cu noi, care a colectat 
ajutoarele timp de câteva săptămâni, apoi clubul 
nostru le-a transportat în România, sortat şi 
pregătit în vederea donaţiei realizate astăzi. Ne 
bucurăm să putem ajuta comunităţile locale 
afl ate în nevoie şi să aducem un zâmbet pe feţele 
unor copii“, a declarat fostul Preşedinte al Rotary 
Club Bucureşti, Paul Popescu, coordonatorul 
proiectului. „Mai departe, mulţumirile noastre 
se adresează colegilor de la Rotary Club 
Piatra-Neamţ 2005 şi Fundaţiei Umanitare 
«Iulian A. Trofi n», pentru excelenta organizare a 
acţiunilor din acest sfârşit de săptămână, precum 
şi rotarienilor de la RC Vaslui, pentru donaţia de 
rechizite realizată“, a continuat Paul Popescu.

În ultimii ani, Rotary Club Bucureşti şi-a îndreptat 
atenţia în special asupra tinerei generaţii, punând 
accent pe educaţie, sănătate şi cultură. Astfel, 
multe din proiectele derulate au vizat sprijinirea 
elevilor cu rezultate şcolare bune, dar cu 
posibilităţi materiale reduse.

ROTARY CLUB BUCUREŞTI DONEAZĂ 
AJUTOARE COPIILOR 
ŞI FAMILIILOR DIN JUDEŢUL NEAMŢ
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„AJUTĂ UN COPIL SĂ ÎNVEȚE“ 
– PROGRAM DE SUSŢINERE A CALITĂȚII 
ÎN EDUCAŢIE, ROTARY CLUB BUCUREȘTI
Programul „Ajută un copil să învețe“ îşi propune 
promovarea performanței școlare în rândul 
elevilor de şcoală primară și gimnazială și 
prevenirea marginalizării elevilor cu rezultate 
bune la învățătură dar care provin din familii cu 
posibilități reduse.

Argumentul Rotary Club București pentru acest 
program este acela că fi ecare elev are dreptul la 
performanțe și la atingerea propriilor standarde și 
idealuri. De multe ori, elevi cu potențial deosebit 
și dorință puternică de învățare nu-și pot atinge 
obiectivele din cauza situației materiale. Edifi cator 
în acest sens este și mesajul primit de la un 
profesor: „Copiii fără susținere materială sau 
din familii care întâmpină greutăți doresc să-și 
depășească condiția și ei știu că această depășire 
o pot face numai prin învățătură“.

Proiectul a fost inițiat în 2012 și derulat în fi ecare 
an cu succes, anul acesta ajungând deja la a patra 
ediţie. Benefi ciarii programului de anul acesta au 
fost 22 de copii de la Şcoala nr. 131 Ferentari (17 
elevi din clasele I-IV şi 5 elevi din clasele V-VIII) 

cu rezultate bune la învăţătură, dar care provin 
din familii cu posibilități reduse. Selectarea lor pe 
baza criteriilor comunicate de membrii Clubului 
s-a făcut cu ajutorul şi la recomandarea cadrelor 
didactice.

Din fondurile strânse exclusiv de la membrii 
Clubului Rotary Bucureşti a fost pus la dispozitie 
pentru fi ecare copil selectat în program, un buget  
de 300 lei pentru achiziționarea de rechizite 
școlare, materiale pentru realizarea activităților 
educative, ghiozdane etc. 
De asemenea, membrii clubului au avut prilejul 
să participe cu entuziasm alături de cadrele 
didactice și copiii însoţiți de părinţii sau bunicii 
lor, la operaţiunea propriu-zisă de achiziţionare a 
materialor necesare educaţiei. 

În ultimii ani, Rotary Club Bucureşti și-a îndreptat 
atenția în special asupra tinerei generații, punând 
accent pe educație, sănătate și cultură. Astfel, 
multe din proiectele derulate au vizat sprijinirea 
elevilor cu rezultate școlare bune, dar cu 
posibilități materiale reduse.

AGENDA ROTARY

PROMOVAREA 
PERFORMANȚEI 
ȘCOLARE
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GLOBAL GRANT DENTA, 
VALOARE PROIECT 50.000 USD
În urmă cu mai bine de doi ani, clubul Rotary 
Bistrița Nosa a inițiat un proiect adresat copiilor cu 
dizabilități neuropsihomotorii afl ați în sistemul de 
protecție, centre de reabilitare neuropsihomotorii.
Din cauza complexității problemelor de sănătate 
cu care aceștia se confruntă, a tratamentelor 
medicale specifi ce și din cauză că acești copii 
nu pot coopera, niciun medic stomatolog nu s-a 
încumetat să-i trateze.

După mulți ani de încercări, membrii clubului 
Rotary Bistrița Nosa au găsit o soluție 
în parteneriatul cu Clinica de Chirurgie 
Cranio-Maxilofacială Cluj-Napoca, care poate 

asigura anestezia și intervențile chirurgicale, iar 
intervenţiile stomatologice sunt asigurare de Dr. 
Camelia Bonău, membră a clubului Rotary Bistriţa 
Nosa. Cu toate acestea, numărul intervențiilor ce 
puteau fi  efectuate era limitat din cauza numărului 
reduc de echipamente specializate de anestezie de 
care dispunea clinica.

Astfel, un grup de rotarieni de la clubul Bistrița 
Nosa a prezentat proiectul clubului Rotary 
Cluj-Napoca, iar acesta din urmă a fost de acord și 
a depus eforturi pentru a deveni partener în proiect. 
Cu ajutorul lui Călin Lazăr, rotarian la clubul 
Cluj-Napoca, au fost găsiți partenerii străini. 

AGENDA ROTARY
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Pentru acest grant, clubul gazdă Rotary Bistrița 
Nosa a participat cu suma de 10.000 USD, 
clubul Rotary Cluj-Napoca ne-a susținut cu 
suma de 5.000 USD, Clubul Rotary Oklahoma 
City USA cu suma de 2.500 USD, Clubul Rotary 
Kortrijk-Groeninghe Belgia cu suma de 2.500 
USD, iar Districtul 5750 Oklahoma a donat din 
DDF suma de 10.000 USD; în urma aprobării 
Global Grantului, Fundaţia Rotary a contribuit cu 
20.000 USD. Pentru colectarea fondurilor startul 
a fost dat de colegii de la Rotary Bistrița Nosa, 
Puiu Greere şi Camelia Bonău, care au contribuit 
fi ecare cu suma de 1.000 USD, iar președintele 
Fundației Inocenti a donat suma de 2.000 USD. 
Diferența a fost asigurată prin fondurile donate 
cu ocazia balului de caritate organizat de Rotary 
Club Bistrița Nosa. De asemenea, Clubul Rotary 
Cluj-Napoca a organizat un concert pentru 
strângere de fonduri pentru acest Global Grant.

Echipamentele medicale achiziționate prin Global 
Grant au fost donate Clincii de Chirurgie Cranio-
Maxilofacială Cluj-Napoca, la data de 28 septembrie 
2015, într-o ceremonie la care au participat 
membri ai clubului Rotary Bistrița Nosa, Rotary 
Cluj-Napoca şi Rotary Oklahoma City, ceremonie la 
care a fost prezent şi guvernatorul Districtului 2241 
România-Republica Moldova, Daniel Tănase.

În schimbul acestei donații, pe parcursul a 5 
ani, peste 500 de copii și tineri cu dizabilități vor 
benefi cia de intervenții chirurgicale stomatologice 
în cadrul acestui Grant, dar şi alţi pacienţi cu 
malformaţii orofaciale care se vor adresa clinicii. 
Din cauza problemelor speciale ale pacienților, 
intervențiile se pot face doar sub anestezie 
generală. Date despre accesarea proiectului de 
către posibilii benefi ciari se găsesc 
pe www.rcbistritanosa.ro. 
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Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită prin 
mișcare la Chișinău, Republica Moldova. Mai mulți 
locuitori ai Capitalei au înconjurat lacul din Parcul 
Valea Morilor. Potrivit statiscilor, peste 500 de mii 
de moldoveni suferă de maladii cardiovasculare. 

Campania socială „Promenada Inimilor” 
și-a propus să încurajeze populaţia să facă 
mişcare pentru a preveni bolile cardiovasculare 
prin parcurgerea unui traseu la pas liber de 
aproximativ 3 kilometri. 

Mihai Popovici, academician: „Mulți consideră că 
bolile cardio-vasculare încep mai târziu, după 30 
de ani. Nu este adevărat, trebuie să înțelegem că 
totul începe la tinerețe“.

Luminița Suveică, şeful Centrului Municipal de 
Sănătate Publică: „Ne-am propus acest eveniment 
deoarece mortalitatea prin maladiile cardio-

vasculare este pe primul loc 
la noi în țară. Din păcate, 

avem multe decese din rândul tinerilor, de aceea 
un mod sănătos de viață face o profi laxie a inimii“. 

Organizatorii au amenajat în parc două corturi 
în care oricine își putea măsura tensiunea. 
Evenimentul a fost organizat de Cluburile 
Rotary Chişinău, Rotary Chişinău Centru, Rotary 
Cosmopolitan, Rotaract Chişinău şi Interact 
Chişinău, împreună cu Forumul Naţional de 
Prevenţie şi Fundaţia Română a Inimii și a 
Asociației Cardiologilor din RM. Programul 
este iniţiat de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi 
implementat deja în peste 10 ţări europene. 

„Promenada Inimilor“ a avut un succes răsunător şi 
printre români. În 2013, mii de persoane din 25 de 
oraşe din România au participat la eveniment, iar 
în anul 2014 – peste 10.000 de persoane din 35 de 
oraşe. La eveniment a fost prezentă presa scrisă şi 
tv care au relatat evenimentul în circa 12 surse.

ZIUA MONDIALĂ A INIMII



Într-o lume sufocată de tehnologie, 
zgomot şi agresivitate, Domeniul 

Cerbilor ne oferă o oază de linişte, 
căldură şi confort, în inima Obcinelor 

Bucovinei! Chiar dacă locaţia e 
aproape de civilizaţia urbană, 

atmosfera e una desprinsă din 
poveşti: de la lemnele trosnind vesele 

în şemineu, aşternuturile parfumate 
şi bucatele vânătoreşti, până la cetina 

brazilor de lângă ferestre şi cerbii 
care trec seara spre izvor. 

PENSIUNEA DOMENIUL CERBILOR
Delniţa, Sat Colacu, 

Comuna Fundu Moldovei, 72271 Judeţul Suceava, RO 
Telefon pensiune: 0737.864.577
Telefon manager: 0744.597.407

Fax: 0230.236.196 
E-mail: domeniulcerbilor@gmail.com

www.domeniul-cerbilor.ro

sau alternativa mirajului bucovinean
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COVER STORY

SALVAȚI O VIAȚĂ!
7 MINUTE, 

PESTE 8.000 EURO

Promovarea ca și cover story a Simfoniilor de toamnă de la Suceava 
a avut ca premisă faptul că se poate! În doar 7 minute, s-au strâns 

fonduri de peste 8.000 euro tocmai pentru a se face posibilă o 
intervenție chirurgicală. 
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În fi ecare an, Clubul Rotary Suceava-Bucovina face 
un dar comunității locale, un concert de muzică 
clasică în aer liber. Evenimentul este îndrăgit de 
suceveni și a devenit și o modalitate foarte efi cientă 
de promovare a clubului și a activităților sale. Anul 
acesta, ca o premieră s-a desfășurat și o acțiune de 
strângere de fonduri fulger. La pauză s-a înfățișat 
prin intermediul unui fi lm de scurt metraj un caz 
social. Răspunsul publicului a fost extraordinar: în 
numai 7 minute, în cele 12 urne ținute în mâini de 
colegi din Rotaract, Interact și prieteni ai lor s-au 
adunat 8.605 EUR. Banii vor fi  utilizați pentru a face 
posibilă o intervenție chirurgicală.

Afl ată pentru prima dată la Suceava, Filarmonica 
Națională „Serghei Lunchevici“ din Republica 
Moldova a copleșit cu lacrimi și zâmbete publicul 
afl at în sală: peste 6.000 de spectatori, fără 
diferențe sociale, au fost invitați de Rotary Suceava 
să asiste la un spectacol muzical grandios. 
Compozitori precum Hans Zimmer, Klaus Badelt, 
Astor Piazzolla, Eugen Doga, George Enescu, 
Charles Aznavour, Ennio Morricone. 

Dăruiți comunității împreună cu Rotary a fost 
mesajul cu care organizatorii s-au îndreptat și în 
acest an către suceveni, după acordurile superbe 
ce au încântat auditoriul timp de 3 ediții ale 
Simfoniilor de toamnă. 

Într-o pauză a orchestrei, li s-a prezentat 
spectatorilor un caz social extrem de 
impresionant: viața unui tânăr de 21 de ani s-a 
schimbat categoric în urma unui accident de 
circulație care a avut loc în 2006. În urma acestui 
accident, tânărul a paralizat aproape complet, 
iar după 5 ani de suferință alături de fi ul său, 
mama acestui tânăr, care l-a îngrijit singură, 
clipă de clipă, s-a stins din viață. După multe ore 
de recuperare și chin, tânărul a reușit să facă 
ceea ce nici medicii nu mai credeau, să-și miște 
brațele singur. Așadar încă există speranță. Nu 
există însă fonduri pentru realizarea acestui vis 
salvator. 

Comunitatea Sucevei, impresionată puternic de 
povestea proiectată ca fi lm, s-a mobilizat și a 
adunat în doar 7 minute impresionanta sumă de 
38.724 lei, sumă acordată lui Ciprian Pânzariu 
pentru o intervenție chirurgicală care ar putea fi , 
chiar și după atâția ani, salvatoare. 

Simfoniile din această toamnă ne-au arătat 
cum muzica rezonează cu sufl etul, cum 
de fapt, cu toții putem, atunci când dorim 
și simțim cu adevărat să inițiem emoţia, să 
inițiem caritatea la nivel unitar, armonios, 
prin care suntem prieteni adevărați, pentru viață 
și şanse mai bune.

TRADIȚIE 
ÎN SLUJBA 

ROTARY

CARITATE 
LA CEL MAI 

ÎNALT NIVEL 
ÎN DOAR 

7 MINUTE
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INTERACT

Weekend-ul Pescăresc 
Brăila 2015 

ÎNTRE REVELAȚIE 
ȘI TESTIMONIAL
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Weekend-ul Pescăresc Brăila 2015 s-a desfășurat 
anul acesta în perioada 25-27 septembrie. În prima 
zi, vineri, a avut loc întâlnirea cu Guvernatorul, 
la care Clubul Interact şi-a prezentat activitatea, 
iar echipa AstroLab, susţinută de Rotary Brăila, 
rezultatele de la concursul naţional de rovere 
EXO-RO. Sâmbătă a fost plimbarea pe vapor, când 
noi, Clubul Interact, am avut şansa de a vorbi cu 
tinerii din schimbul de experienţă al programelor 
YEP. Apoi am ajuns pe insulă şi prin concursul 
de gătit am reuşit să ne cunoaştem mai bine şi 
să le prezentăm o parte din cultura românească. 
În ultima zi, duminică, a avut loc „Promenada 
Inimilor“, eveniment (susţinut de Club Rotary 
Brăila, Interact Brăila, Primăria Municipiului 
Brăila şi Fundaţia Română a Iimii) ce are ca scop 
luarea la cunoştinţă a importanţei şi benefi ciului 
ce îl poate aduce sportul şi în general mișcarea 
pentru inimile noastre.

În continuare vă prezentăm părerile noastre şi 
amintirile cu care am rămas după un weekend atât 
de frumos!

Elena Damian, vicepreşedinte Interact Brăila: 
„Un lucru pe care l-am învăţat pe parcursul 
weekend-ului pescăresc a fost că Rotary te ajută 
cu adevărat să creşti. Acesta este şi motivul pentru 
care toate cluburile Interact progresează atât de 
repede. Noi, copiii, vrem să «creştem mari». Iar în 
timpul întâlnirii cu Guvernatorul mi-am dat seama 
cât de mult mă ajută Rotary şi cât de multe pot 
învăţa. Toate acestea într-un mod inedit, deoarece 
rotarienii nu ne sunt profesori, ci prieteni.“

Maria Antonia Gonçalves, Brazilia: „Weekend-ul 
în Brăila a fost unul dintre cele mai bune de când 
am ajuns în România. Oamenii de aici sunt foarte 
prietenoşi, iar oraşul este super! Le mulţumesc 
mult celor din Rotary, au fost ca o adevărată familie 
pentru noi, la fel şi Interact cu care am petrecut o zi 
de neuitat. Insula a fost incredibilă, acolo am învăţat 
multe lucruri, cum ar fi  dansurile şi mâncărurile 
tradiţionale. Weekend-ul pescăresc a fost cea mai 
bună oportunitate de a înţelege cu adevărat cultura 
românească. Mă bucur cu adevărat că încă mă afl u 
în România! Mulţumesc pentru tot!“

Echipa de conducere a Interact Brăila

„ROTARY 
TE AJUTĂ 
CU ADEVĂRAT 
SĂ CREŞTI“
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Irina Terente, AstroLab: „La excursia de sâmbătă 
mi-a plăcut pentru că am interacţionat atât cu cei 
din Interact, cât şi cu străinii. Nu mereu ai şansa 
să vorbeşti cu oameni din ţări atât de îndepărtate 
şi chiar să te împrieteneşti cu ei. A fost foarte 
amuzant şi concursul de gătit pentru că am văzut 
cât de repede pot tinerii şi adulţii să formeze 
o echipă. În ansamblu, atmosfera a fost foarte 
plăcută şi relaxantă.“

Adrian Dinu, AstroLab: „Mi se pare foarte 
interesant programul Rotarian cu schimbul de 
experienţe. M-am simţit foarte bine vorbind cu cei 
din alte ţări şi astfel am afl at despre obiceiurile 
lor şi am fost surprins să afl u că modul în care îşi 
petrec timpul este atât de similar cu al nostru.“

Răzvan Neacşu, AstroLab: „Mi-a plăcut foarte 
mult munca în echipă şi felul cum a fost organizat 
weekend-ul pescăresc. Cu toţii au contribuit 
într-un fel, dar ne-am şi ajutat între noi. Totul a 
ieşit frumos, chiar dacă nu ne cunoşteam dinainte. 
Am fost plăcut surprins de prietenia pe care am 
găsit-o cu uşurinţă în fi ecare.“
 
Raluca Mihai, membru Interact Brăila: „Proiectul 
«Promenada Inimilor» l-am început prin a ne 
întâlni în faţa Primăriei. S-au împărţit tricourile şi 
ni s-a prezentat traseul. La linia de start am fost 
tineri, copii, oameni de toate vârstele. Am luat-o 
în fugă şi am traversat tot bulevardul, dar cei mai 
atletici au ajuns în Grădina Mare după doar câteva 
minute. Ce mi s-a părut cel mai frumos a fost 
momentul în care am descoperit câștigătorul: un 
copilaş de 3 ani care a ajuns la linia de sosire pe o 
trotinetă.“

„ATMOSFERA 
A FOST 

FOARTE 
PLĂCUTĂ 

ŞI RELAXANTĂ“
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SCURTE CONFESIUNI

ROTARIANUL LUNII 

RADU SAVULOV
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În toamna anului 2007 aud la telefon vocea unui 
bun prieten întrebându-mă: „Ei, ce zici? Vrei să ni 
te alături?“. „Da, ne vedem și discutăm“. De atunci 
a început totul: curiozitate, seriozitate, o mulțime 
de noi prieteni, nopți nedormite, telefoane, 
e-mailuri, zile frumoase alături de cei dragi, 
sfaturi, dar mai ales multă muncă pentru a aduce 
puțină bucurie altora, într-un cuvânt, Rotary.
De atunci am încercat să ajut cât mai mult la 
promovarea imaginii Rotary, parcurgând pas cu 
pas cele cinci căi de serviciu, să îmi promovez 
clubul, Arad Rotary Club, unul vechi, fondat în 1932 
și rechartat în 1995, districtul în lumea rotariană 
din cele patru zări prin vizite la cluburi din Mexic, 
Europa și India.

Am descoperit, în timp, frumusețea și forța 
edifi ciului rotarian care este susținut de cei doi 
piloni, prietenia și camaraderia, esențele care au 
făcut ca mișcarea rotariană să existe în timp în 
toate colțurile lumii. Acestea au fost și cele două 
aspecte fundamentale care m-au ajutat foarte 
mult încă din 2008, anul când am fost invitat de 
către Fredi Călinoiu și Viorel Brad să fi u alături 
de echipa RIYEP, programul internațional de 
schimb de tineri al RI, programul de sufl et care 
a avut un rol major în formarea mea ca Rotarian 
și, nu în ultimul rând, în devenirea familiei mele.
Din 2010, ca președinte RIYEP în District 2241 am 
avut șansa să fi u ajutat de prieteni deosebiți care 
formează echipa YEP, Viorel Brad, Fredi Călinoiu, 
Ilie Sbuciumelea, Cristina Voina, Liliana Filip, 

Marian Mihordea, Sandra Bănică și care, prin tot 
ce au făcut, au dezvoltat programul în districtul 
nostru ajungând ca să trimitem ca reprezentanți ai 
Rotary România și Moldova peste 180 de tineri în 
țări precum SUA, Anglia, Germania, Belgia, Elveția, 
Mexic, Brazilia, Ecuador, Japonia, Taiwan, Canada, 
districtul găzduind la reciprocitate un număr 
aproape identic de elevi din districtele Rotary din 
țările menționate. O secțiune consacrată deja 
este cea de termen scurt, districtul nostru fi ind 
pe locul patru în EEMA ca organizator de tabere 
internaționale, șase la număr, prin dăruirea 
colegilor din cluburile Râmnicu Vâlcea Cozia, 
Bârlad, Sighetul Marmației Voivodal, Iași 2000, 
Bacău, Bistrița Nosa și a tuturor guvernatorilor 
districtului nostru.

Ca toate acestea să fi e posibile, districtul a 
trecut prin trei certifi cări obligatorii solicitate 
de RI, ultima fi ind dată în anul acesta rotarian, 
certifi carea fi ind valabilă șase ani, certifi care 
care asigură gradul maxim de siguranță fi zică și 
emoțională a elevilor găzuiți de cluburile noastre 
participante la program.

Vă invit să fi ți alături de echipa YEP și în acest an la 
evenimentele noastre care vor urma, mai ales la a 
doua întâlnire a elevilor de schimb care va avea loc 
la Sighetul Marmației, în 4-6 decembrie, unde un 
sufl et ales, care a fost alături de YEP întotdeauna, 
Dănuț Iurca, va fi  gazda noastră primitoare în 
ajunul sărbătorilor.

AM 
DESCOPERIT, 
ÎN TIMP, 
FRUMUSEȚEA 
ȘI FORȚA 
EDIFICIULUI 
ROTARIAN

SCURTE CONFESIUNI
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Rotaract Kronstadt împreună cu Rotary Club Brașov, Interact 
Brașov și în parteneriat cu Asociația Română de Dezbateri, 

Oratorie și Retorică (ARDOR), au derulat în perioada 4-6 
septembrie 2015 cea de-a treia ediție a proiectului național 

„Dezbatem România!“, o inițiativă de creștere a implicării 
tinerilor în activități non-formale și civice organizată sub forma 

unei competiții naționale de dezbateri academice pentru liceeni. 

Proiectul lunii:

DEZBATEM ROMÂNIA!  
EDIȚIA 2015
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Anul acesta au participat la Brașov 165 de tineri, 
profesori și arbitri din toată țara, care au dezbătut 
pe tema competiției din 2015: „Inițiativă și 
participare civică“. Aceste moțiuni au fost alese de 
către echipa de organizare cu intenția de a apropia 
cât mai mult tinerii de ideea unei participări active 
la viața comunității. Organizatorii acestui proiect 
cred în puterea argumentelor, a ideilor excelente, 
dar cred și mai mult în puterea faptelor și a punerii 
în practică a celor mai bune idei, dezvoltate în 
urma unui amplu proces bazat pe cunoaștere. 

Proiectul a demarat în data de 4 septembrie, ora 
17.00, la Aula Universității, cu un eveniment public 
pe tematica competiției de anul acesta, care a avut 
ca scop prezentarea și dezbaterea perspectivelor 
și oportunităților pentru implicarea tinerilor în 
activități non-formale și civice. La eveniment au 
participat ca speakeri principali: Cristian Falup-
Pecurariu (Președinte Rotary Club Brașov), Don 
Lothrop (Fondator RomaniaOne), Dan Nechita 
(Co-fondator al Fundației C.A.E.S.A.R), Bogdan 
Micu (Fondator al Fundației Bogdan Micu) și Emi 
Beteringhe (Președinte ARDOR România), care au 
fost prezenți pentru a comunica deschis cu tinerii 
într-un cadru interactiv și dinamic. De asemenea, 
la eveniment a luat cuvântul și Juliana Avila, o 
tânără din Brazilia care a locuit în România un an 
de zile prin Programul Rotary Youth Exchange. 
Juliana a împărtășit tinerilor din experiența 
ei de a locui un an de zile departe de casă și a 
promovat această oportunitate participanților 
din sală. Deschiderea Dezbatem România! 2015 
s-a bucurat și de participarea persoanelor din 
comunitatea brașoveană, interesate să afl e mai 
multe despre inițiativa noastră și să se apropie 
de Cluburile Rotaract, Rotary și Interact și de alte 
organizații care oferă un cadru constructiv pentru 
participarea civică și dezvoltarea personală. 

Rundele de dezbateri s-au desfășurat pe 5 și 6 
septembrie la Colegiul Național „Unirea“, iar 
fi nala a avut loc în data de 6 septembrie, de la 
ora 14.00, la Centrul Cultural Reduta, continuând 
cu evenimentul fi nal de decernare a premiilor. 

La această festivitate, organizatorii s-au bucurat 
de prezența în sală a domnului Daniel Tănase, 
Guvernator al Districtului 2241 Rotary România și 
Republica Moldova.

Succesul inițiativei educaționale prin ochii 
organizatorilor, facilitatorilor și a benefi ciarilor 
proiectului:
Succesul celei de a treia ediții a proiectului 
Dezbatem România! a fost dovedit și prin mesajele 
transmise de participanții din cadrul acestui 
proiect. Împărtășim câteva dintre testimonialele 
primite de la principalii stakeholderi implicați:

  „Aşa cum sunt locuri de sufl et în care îţi face 
plăcere să revii, sunt lucruri şi oameni pentru 
care te implici şi pui sufl et. Pentru mine, 
Braşovul Dezbate! şi, apoi Dezbatem România! 
au reprezentat strădanii şi reuşite pentru care 
am văzut implicare şi voluntariat, dorinţa de 
a schimba mentalul social, de a determina 
schimbarea în bine a celorlalţi prin dezbateri. 
Dezbatem România! este o bună oportunitate 
pentru cei care vor să-şi dezvolte competenţele 
de argumentare şi oratorie într-un cadru 
competiţional de debate. Voi promova oricând 
Dezbatem România! şi voi susţine mereu 
demersul Rotaract Kronstadt pentru că este şi 
rămâne parte importantă a mişcării de debate 
din România“, a declarat Emil Lazăr, arbitru 
participant în toate edițiile proiectului, din 2012 
și până în prezent.

  „Dezbatem România! a fost prima mea 
competiție de debate, această experiență 
introducându-mă în lumea dezbaterilor. Cred 
că pentru o competiție de debate, cel mai difi cil  
test este să determine începătorii să aplice, să 
vină și să învețe, iar apoi să îi facă să rămână 
în comunitatea de debate și să meargă la tot 
mai multe concursuri. Personal, am găsit toate 
aceste lucruri la Dezbatem România!, fapt ce 
mă determină să revin an de an la Brașov“, a 
mărturisit Ștefan Iftimie, elev la Liceul „Korosi 
Csoma Sandor“ din Covasna, participant.

SUCCESUL 
INIȚIATIVEI 
EDUCAȚIONALE
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„TINERII AU 
PUTEREA 

SĂ SCHIMBE 
VIITORUL“

  „Cred în educația non-formală pentru că i-am 
observat efectele pozitive, atât la nivel personal, 
cât şi la nivelul colegilor mei de generație, care 
au experimentat diverse metode de educație 
non-formală. Dezbaterile academice reprezintă 
o unealtă puternică, mai ales în contextul unei 
societăți românești din ce în ce mai active. 
Decizia de a mă implica ca arbitru a venit 
natural ca urmare a dorinței de a-mi continua 
activitatea în lumea dezbaterilor si după 
fi nalizarea liceului“, a spus şi Cosmin Cristea, 
fi nalist Dezbatem România! 2013 și arbitru 
de debate, arbitru în cadrul ediției Dezbatem 
România! 2015.

Medeea - Katerina Petrovan, coordonatoarea 
inițiativei de debate a Clubului Rotaract Kronstadt, 
ne-a împărtășit câteva gânduri cu privire la 
motivația Clubului în a crește această inițiativă 
încă din 2012: „În centrul acestei inițiative s-a 
afl at mereu credința noastră că tinerii au puterea 

să schimbe viitorul și că o vor face atâta timp cât 
sunt ghidați către lectură și cunoaștere, într-un 
cadru în care să își poată dezvolta și abilități 
practice, care să susțină succesul lor personal și 
profesional. Am identifi cat tehnica dezbaterilor 
academice ca fi ind acea metodă non-formală 
care răspunde cel mai bine viziunii noastre, având 
în vedere varietatea de abilități și competențe 
practice pe care aceasta le dezvoltă: comunicare și 
argumentare, public speaking, gândire strategică 
și analitică, creșterea încrederii în sine, toleranță 
și fl exibilitate etc. Am fost surprinși de faptul că 
încă de la prima ediție locală (Brașovul Dezbate!) 
s-au înscris de 2 ori mai mulți tineri decât ne-am 
așteptat, iar din 2013 am extins proiectul organizat 
sub forma competiției naționale (Dezbatem 
România!). Astăzi numărăm 6 competiții de debate 
fi nalizate cu succes la nivel local și național, 
peste 1.000 de liceeni participanți din toată țara, 
peste 40 de licee implicate și 100 de persoane 
resursă (arbitri care sunt profesori, antreprenori 
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sau studenți cu performanțe în debate). Sperăm 
ca acest proiect să continue, ca o oportunitate de 
a aduce împreună Cluburile Rotaract, Interact 
și Rotary, într-un cadru bazat pe prietenie, 
colaborare și sprijin reciproc“.

Inițiativa educațională de dezbateri a devenit o 
emblemă pentru Clubul Rotaract Kronstadt, așa 
cum spun și membrii acestuia: „Brașovul dezbate! 
și apoi Dezbatem România! au reprezentat cele 
mai importante proiecte noi în domeniul educației 
non-formale sub egida debate-ului din România. 
Scânteia ce a dus la nașterea proiectului local a 
fost lipsa unui eveniment prin care tinerii de liceu 
să își exprime ideile prin formatul dezbaterilor. 
Începând cu primele ediții, proiectele Brașovul 
Dezbate! și Dezbatem România! au crescut 
ca amploare, angrenând mai mulți elevi și 
ridicând ștacheta din punct de vedere al calității 
dezbaterilor. Personal, consider că aceste proiecte 
au adus un mare plus în educația non-formală la 
nivel național. Moțiunile dezbătute și rezultatele 
obținute au relevat o performanță ridicată, precum 
și dorința participanților de a veni la următoarele 
proiecte de acest gen. De asemenea, pot zice că 
există o oarecare mândrie cu privire la faptul că 
din orașul meu natal a pornit acest proiect de 
o importnață uimitoare. Echipa de organizare a 
depus eforturi uimitoare de fi ecare dată, acest 
lucru văzându-se de fi ecare dată – fi ind felicitată 
în mass-media“, ne-a declarat Andrei-Alexandru 
Țolovici, trezorier Rotaract Kronstadt.

Unul dintre cele mai importante câștiguri ale 
acestui proiect pentru Rotaract este cadrul de 
prietenie și cooperare care s-a creat la nivelul 
comunității Rotary - Rotaract – Interact. Clubul 
Rotary Brașov a susținut an de an această inițiativă 
educațională, fi ind prezent la fi ecare ediție a 
proiectului: „Am participat cu mare plăcere la 
acest proiect alături de mai tinerii colegi din 
Rotaract. Nivelul dezbaterilor a fost unul înalt. Am 
remarcat entuziasmul şi dorinţa de implicare a 
tinerilor în proiecte de voluntariat civic. Felicitări 
pentru această iniţiativă“, a mai spus Cristian 
Falup-Pecurariu, Preşedinte Rotary Club Braşov.

Perspective și sustenabilitate:
Până în prezent, Clubul Rotaract Kronstadt a 
organizat 7 competiții de debate cu succes, fi e că 
vorbim despre ediția locală, Brașovul Dezbate!, fi e 
de cea națională, Dezbatem România! care este 
astăzi un proiect al Districtului Rotaract 2241.

Din punct de vedere fi nanciar, proiectul a 
fost posibil ca urmare a obținerii de fi nanțare 
nerambursabilă din partea Ministerului Tineretului 
și Sportului, prin competiția de proiecte de tineret 
organizată anual.

În fi ecare an, din 2012 și până în prezent, 
Rotaract Kronstadt s-a clasat cu acest proiect 
în primele 5 cele mai bune inițiative fi nanțate 
la nivel național, din peste 300 de aplicanți. De 
asemenea, inițiativa nu ar fi  fost sustenabilă fără 
sprijinul fi nanciar al Districtului Rotaract și Rotary 
pentru implementarea proiectului, luând în calcul 
metodologiile de proiect care funcționează pe 
principiul rambursării de cheltuieli.

Sustenabilitatea acestei inițiative ține de acum 
înainte atât de continuarea lansării acestor apeluri 
de proiecte din partea Ministerului Tineretului 
și Sportului, dar și de implicarea comunității 
Rotaract, Rotary și Interact în a face cunoscut 
acest proiect potențialilor parteneri și sponsori 
care să susțină continuarea inițiativei educaționale 
demarate în 2012 și care, iată, continuă să 
genereze un impact pozitiv pentru tinerii din 
România.

Organizatorii acestei inițiative cred în continuitatea 
acestui proiect și extinderea lui în cât mai multe 
Cluburi din țară, așa cum deja s-a întâmplat prin 
organizarea a două ediții a competiției locale Iașul 
Dezbate! de către Rotaract Iaşi Copou sau Clujul 
Dezbate!, organizat de către Rotaract Cluj-Napoca.

Contact:
Website: www.dezbatemromania.ro 
Facebook: https://www.facebook.com/
dezbatemromania 
E-mail: brasov@rotaract.ro

Brașovul dezbate! 2012 Brașovul dezbate! 2013 Dezbatem România! 2013

Brașovul dezbate! 2014 Dezbatem România! 2014 Brașovul dezbate! 2015

PERSPECTIVE 
ȘI 
SUSTENABILITATE
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În lume, există peste 32.000 de cluburi Rotary, 
peste 8.000 cluburi Rotaract şi peste 10.700 
cluburi Interact. Rotary este compus din mai 
mult de 1.200.000 de bărbaţi şi femei, oameni de 
afaceri şi manageri, iar cluburile sunt unite în 
532 districte Rotary, astfel încât în peste 200 de 
ţări funcţionează cluburi Rotary. În acest an vor fi  
peste 8.000 de studenţi de schimb Rotary. Mulţi 
dintre ei vor fi  asociaţi cu districtul nostru pentru 
că ei vor fi  găzduiţi sau susţinuţi să participe 
la Youth Exchange Program de District 2241 
România şi Republica Moldova.

Iată ce spun studenţii care au participat la acest 
program prin District 2241

VENIŢI

„De când sunt în România mi-am dat seama 
de multe lucruri, am început să preţuiesc 
ce am aici cât şi în Mexic. Acum 9 luni 
am început o nouă viaţă, o nouă experienţă 
care mă va marca pentru toată viaţa şi 
pe care nu o voi uita niciodată.“ (text original în 
limba română)

„Sunt foarte mulţumită pentru că împreună 
cu voi şi cu ajutorul vostru am crescut ca 
o persoană, om, fi ică şi estudenta. Fost o 
experiencia incredibilă să cunosc, învăţat, trăiesc 
şi experimenta în cultura românească, care este 
total diferite de cultura mexicană, dar este un 
pic contradictoriu pentru că este şi apropiat cu 
cultura mea.“ (text original în limba română)

PLECAŢI

„Experienţa aceasta vă va schimba pentru 
totdeauna. Vă veţi maturiza, vă veţi schimba 
gândirea, veţi vedea lucrurile diferit. Este poate 
primul an în care sunteţi singuri, pe cont propriu. 
Toate deciziile vă aparţin, dar şi consecinţele. 
Nu uitaţi un lucru: de noroc depind multe, de voi 
depinde totul. Un an frumos, prietenii frumoase, 
momente frumoase.“ (text original în limba engleză)

„Ce vreau să spun e că dacă ai ocazia să fi i 
student de schimb, să o faci fără ezitare pentru că 
după un an o să realizezi ce decizie bună ai luat, o 
decizie care poate să îţi schimbe toată viaţa.“ (text 
original în limba engleză)

LUMEA 
ROTARIANĂ
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Ca studenţi de schimb Rotary trebuie să acceptaţi 
că aveţi o responsabilitate specială: reprezentaţi 
comunitatea voastră, naţiunea voastră şi Rotary 
International în decursul acestui an. Ne dorim 
ca fi ecare student să cunoască şi să acţioneze 
în decursul acestei experienţe cu două dintre 
principiile Rotary: 

1. TESTUL CELOR PATRU DIRECŢII

Acesta este un set de standarde pentru a ne 
petrece vieţile într-o manieră care să ne îndemne 
să luăm în calcul tot ceea ce gândim, spunem şi 
facem:
A. Este adevărul?
B. Este corect pentru toţi cei implicaţi?
C. Va aduce bunăvoinţă şi prietenii mai bune?
D. Va fi  benefi c pentru toţi cei implicaţi?
Acest mod de a trăi este foarte simplu, dar extrem 
de difi cil de respectat. Dacă, în decursul acestui an 
şi în decursul vieţii tale, te opreşti la un moment 
dat şi te concentrezi asupra acestor reguli simple, 
vei deveni un fi u/fi ică, student, oaspete, prieten 
sau pur şi simplu un individ mai bun.

2. MOTTO-UL ROTARY

Conceptul de a-i ajuta pe alţii constituie 
fundamentul pe care Rotary a fost construit. 
Aceasta se vede din sloganul care uneşte 
Rotarienii din toată lumea.

SERVICE ABOVE SELF

În lumea de azi şi de mâine vom depinde din ce în 
ce mai mult unul de celălalt şi trebuie să găsim căi 
de a ajuta pe alţii să se ajute pe ei înşişi. 
Ca student de schimb Rotary va trebui să poţi să 
te uiţi în urmă peste un an şi să poţi spune cu 
mândrie că familia-gazdă, şcoala, clubul Rotary, 
comunitatea au fost mult mai bune fi indcă făceai 
tu parte din ele. Ar trebui să cauţi căi reale prin 
care vei putea să contribui la vieţile altor oameni. 
Când vei fi  acasă la tine, copiii, tinerii şi adulţii de 
toate vârstele din comunitatea unde ai fost găzduit 
ar trebui să spună cu plăcere că uşile caselor lor 
vor fi  deschise pentru tine şi studenţii viitori din 
ţara ta.

INTRODUCERE

Programul Rotary International de Schimb de 
Tineri (YEP) este o minunată aventură care face ca 
în fi ecare an mii de tineri să călătorească în părţi 
diferite ale lumii pentru a trăi şi a studia într-un 
mediu total diferit de cel în care au trăit până 
atunci. Scopul principal al acestui program este 
să promoveze înţelegerea internaţională oferind 
tinerilor o oportunitate unică de a-şi lărgi orizontul 
de cunoaştere. Impactul fi nal pe care programul 
îl va avea asupra vieţii studenţilor norocoşi să 
participe este inestimabil. Mulţi dintre aceşti tineri 
vor fi  în viitor conducători ai comunităţilor şi ai 
naţiunii lor.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

1.    Să ajute la creşterea bunăstării şi la dezvoltarea 
comunicării internaţionale, prin sprijinul acordat 
unor elevi pentru a intra în contact direct cu 
problemele şi realizările oamenilor care trăiesc 
pe alte meleaguri decât cele natale. 

2.    Să faciliteze studenţilor dezvoltarea în plan 
educaţional, prin studiul pe durata unui an 
şcolar într-un sistem de învăţământ total 
diferit şi a unor cursuri care în mod normal nu 
sunt oferite în ţara lor. 

3.    Să deschidă orizonturile studenţilor prin 
cunoaşterea nemijlocită a unei vieţi diferite, 
a unei culturi diferite, prin întâlnirea unor 
oameni din culturi diferite şi prin confruntarea 
cu probleme de zi cu zi într-un sistem complet 
diferit de ceea ce au experimentat acasă. 

4.    Să acţioneze ca Ambasadori ai ţărilor lor, 
adresându-se cluburilor Rotary, organizaţiilor 
din comunităţi şi grupurilor de tineri din 
ţara gazdă şi împărtăşind cât mai mult din 
informaţiile pe care le deţin despre ţările lor şi 
probleme ţărilor lor altor studenţi de schimb 
din acel an. 

5.    Să studieze şi să observe în mod direct 
toate aspectele vieţii şi culturii ţării gazdă, 
astfel încât să se întoarcă în ţara natală şi să 
comunice mai departe informaţiile pe care 
le-au afl at de la cluburile Rotary, grupurile de 
tineri şi organizaţiile din comunităţile care i-au 
găzduit.

FUNDAMENTELE 
ROTARY

PROGRAMUL 
DE SCHIMB 

ROTARY
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ELIGIBILITATE

1.    Studenţii interesaţi de Schimbul de Tineri 
Rotary, de lungă durată, trebuie să aibă 16 
ani şi jumătate, dar să nu depăşească 18 ani 
şi jumătate pe data de 1 iulie a anului în care 
urmează să plece din România sau Republica 
Moldova. 

2.    Aplicanţii trebuie să aibă rezultate şcolare 
bune şi trebuie să aibă o personalitate plăcută 
pentru a putea fi  buni Ambasadori ai ţărilor 
noastre în străinătate. Ei trebuie să aibă 
abilitatea de a accepta reguli de disciplină şi de 
a se adapta cu uşurinţă în condiţii mult diferite 
sau absolut noi. 

3.    Aplicanţii trebuie să aibă un caracter bun şi o 
reputaţie bună. 

4.    Copiii rotarienilor pot participa la Schimbul 
de Tineri Rotary, dar nu vor fi  avantajaţi 
la selecţie. Aplicanţii sunt selectaţi numai 
după: trăsăturile de personalitate şi de 
caracter, capabilităţile de comunicare şi 
de reprezentativitate, rezultatele şcolare 
şi capacitatea de voluntariere demonstrate 
în activitatea anterioară, capacitatea de 
a-şi asuma obligaţiile şi responsabilităţile 
participării la acest program.

DESPRE RESPONSABILITĂŢILE 
PĂRŢILOR ÎN REALIZAREA 
SCHIMBULUI DE TINERI

Fiecare parte a unui schimb de tineri acceptă 
un set de responsabilităţi specifi ce. Următoarea 
listă cu responsabilităţi este editată pentru ca tu 
să-ţi cunoşti rolul şi să ştii la ce să te aştepţi de la 
ceilalţi.

CLUBUL CARE TRIMITE

1.    Împuterniceşte un Rotarian să fi e Chairman 
de Club pentru Schimbul de Tineri şi comunică 
acest lucru Comitetului YEP al Districtului 2241.

2.    Acceptă să găzduiască studenţi străini, pe 
principiul reciprocităţii.

3.    Promovează schimbul de tineri în liceele din 
zonă prin discuţii, materiale promoţionale etc.

4.    Primeşte şi sprijină completarea aplicaţiilor 
posibililor studenţi.

5.    Selectează aplicanţii şi îi recomandă 
Comitetului districtual, însoţind expediţia 
aplicaţiilor de taxele de participare la program.

6.    Se asigură că studentul are cunoştinţe despre 
Rotary şi despre activităţile Clubului Rotary 
local.

7.    Numeşte un consilier care să menţină 
contactul cu studentul şi clubul-gazdă în 
timpul schimbului.

8.    Invită studentul să vorbească Clubului Rotary 
înainte şi la fi nalul anului de schimb.

9.    Îi oferă studentului fanioane şi alte materiale 
promoţionale de club.

DISTRICTUL CARE TRIMITE

1.    Intervievează şi îi analizează pe nominalizaţi 
şi pe părinţii lor în concordanţă cu normele 
comunicate.

2.    Obţine asumările studentului şi ale familiei 
pentru respectarea tuturor regulilor 
programului de schimb.

3.    Hotărăşte ce studenţi vor fi  selectaţi şi ţările în 
care vor fi  trimişi.

4.    Face demersurile de găzduire şi de şcolarizare 
a studenţilor în străinătate (prin relaţiile stabilite 
anterior cu districte Rotary din toată lumea).

5.    Încasează şi utilizează taxa districtuală de 
participare la program care include cheltuieli 
administrative, cheltuieli cu programul de 
orientare (instruire), cheltuieli cu activităţile 
districtuale pentru schimbul de tineri, pagina 
de Internet şi alte materiale promoţionale.

6.    Asigură o orientare (instruire) pentru studenţi 
şi părinţi.

7.    Întreţine pagina de Internet dedicată acestui 
program (www.yep.ro).

8.    Menţine contactul cu studenţii în timpul 
schimbului, prin diferite modalităţi de 
comunicare, plus raportul districtual transmis 
lunar, de fi ecare student.

9.    Verifi că dacă districtul care a acceptat 
studentul la schimb a asigurat un club-gazdă, 
familii-gazdă şi liceul unde acesta va studia.

10.  Procesează toate documentele necesare 
pentru studentul care pleacă.

REGULI 
PENTRU 
OASPEŢI

CRITERII DE 
ELIGIBILITATE
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DISTRICTUL CARE PRIMEŞTE

1.    Îl repartizează pe student la un Club Rotary 
participant la acest program.

2.    Se asigură că studentul care vine s-a pus de 
acord cu familia şi clubul-gazdă în legătură cu 
aranjamentele de călătorie.

3.    Organizează o orientare (instruire) pentru 
studenţii nou-sosiţi, pentru familiile-gazdă şi 
pentru consilieri.

4.    Menţine contactul cu studentul prin rapoartele 
lunare completate de studenţi şi alte căi de 
comunicare.

5.    Verifi că dacă studenţii au viza necesară şi 
permisul rezidenţial în timpul perioadei de 
schimb.

6.    Verifi că dacă toţi studenţii care vin sunt 
asiguraţi medical.

7.    Organizează un program complet de activităţi 
districtuale în timpul anului.

8.    Verifi că dacă regulile Rotary sunt respectate şi 
dacă studenţilor li se cere să respecte integral 
regulile programului de schimb.

9.    Operează ca o interfaţă între districte pentru 
a rezolva orice problemă apărută în derularea 
programului de schimb.

10.  Procesează toate documentele necesare 
pentru studenţii care vin.

11.  Alcătuieşte pentru studenţi, familii-gazdă şi 
cluburi-gazdă lista de evenimente districtuale 
în care va fi  implicat studentul de schimb.

CLUBUL CARE PRIMEŞTE

1.    Aranjează găzduirea în două, trei sau patru 
familii-gazdă a aceluiaşi student de schimb. 
Familiile-gazdă trebuie comunicate în acelaşi 
timp cu înaintarea aplicaţiilor pentru selecţia 
districtuală a studenţilor care pleacă, selectaţi 
de acel club.

2.    Vizitează fi ecare familie-gazdă înainte şi în 
timpul găzduirii studentului de schimb.

3.    Comunică cu familia-gazdă şi organizează 
mutarea studentului de la o familie la alta.

4.    Aranjează ca un Rotarian (care nu este părinte 
în familia-gazdă) să fi e consilier pentru fi ecare 
student de schimb venit.

5.    Aranjează şcolarizarea şi alte activităţi 
educaţionale.

6.    Se întâlneşte cu studentul de schimb la sosirea 
acestuia.

7.    Se asigură că studentul participă la toate 
funcţiile obligatorii, cum ar fi  orientările 
(instruirile), conferinţele de district şi alte 
evenimente districtuale (şi suportă cheltuielile 
acestor participări).

8.    Alcătuieşte un program pentru student cu 
activităţi şi oameni de contact şi îl comunică 
acestuia la sosire.

9.    Asigură o alocaţie lunară pentru student şi i-o 
dă acestuia la începutul fi ecărei luni.

10.  Menţine contactul cu clubul care l-a trimis pe 
student şi cu districtul-gazdă.

11.  Se asigură că studentul participă lunar la 
întâlnirile Rotary şi la evenimente speciale. 
Acestea includ activităţi voluntare, evenimente 
sociale, operaţiuni de strângere de fonduri etc.

FAMILIA-GAZDĂ

1.    Oferă cazare, mâncare şi participarea la 
activităţile familiale pentru student fără nicio 
obligaţie fi nanciară din partea acestuia.

2.    Exercită orice responsabilitate părintească şi 
supraveghează studentul ca pe orice tânăr de 
vârsta sa.

3.    Acceptă studentul ca parte din familie cu toate 
drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile ce 
decurg din acest statut.

REGULI 
PENTRU 

GAZDE
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PĂRINŢII NATURALI

1.    Acceptă regulile programului ca o condiţie de 
selecţie.

2.    Acceptă să găzduiască un student care vine, 
conform regulilor reciprocităţii.

3.    Plăteste taxa districtuală, cheltuielile de 
călătorie şi cheltuielile cu viza/paşaport.

4.    Furnizează alţi bani de cheltuială şi un fond de 
urgenţe pentru student.

5.    Plăteşte asigurarea şi alte costuri de sănătate, 
asigurarea de accidente şi asigurarea bagajelor.

6.    Se ocupă de alte documente personale de 
călătorie, cum ar fi  paşaportul etc.

7.    Furnizează îmbrăcămintea necesară, incluzând 
orice uniforme şcolare cerute.

8.    Se ocupă de participarea studentului venit la 
activităţile obligatorii şi, dacă este necesar, îl 
însoţesc pe student la aceste activităţi.

STUDENTUL DE SCHIMB

1.    Acceptă în scris toate regulile programului.
2.    Acceptă să fi e supravegheat de districtul 

Rotary, clubul, consilierul şi familia-gazdă 
pentru perioada în care participă la program.

3.    Acceptă coordonatele plasării (ţară, district, 
club Rotary, şcoală, familii-gazdă).

4.    Se ocupă de prezentarea sa în cadrul 
evenimentelor comunitare şi/sau rotariene, 
înainte, în timpul şi după anul de schimb.

5.    Corespondează regulat cu clubul sponsor, 
districtul sponsor şi districtul gazdă.

6.    Călătoreşte între cele două ţări exact la data 
şi pe ruta specifi cate de districtele sponsor şi 
gazdă. Nicio altă variantă nu va fi  acceptată.

7.    Acceptă că participarea la program este o 
experienţă educaţională, culturală şi familială 
şi că orice călătorie va fi  posibilă numai cu 
acordul Chairman-ului Districtului Rotary. Mai 
mult, orice călătorie care îi va fi  permisă se 
va face numai împreună cu adulţi membri ai 
familiei-gazdă, membri ai familiei native sau 
sub supraveghere rotariană.

Alte reguli pentru călătoriile peste noapte:
A.    Călătoriile peste noapte cu familia-gazdă 

vor fi  anunţate în avans (cu 6 săptămâni) 
Chairman-ului Districtului: destinaţia şi 
informaţii de contact (pe formularul de călătorie).

B.    Călătoria peste noapte însoţit de un membru 
Rotary sau de familia naturală se poate face 
numai cu acceptul în avans (cu 6 săptămâni) al 
Chairman-ului Districtului (pe formularul de 
călătorie).

C.    Toate cheltuielile de călătorie vor fi  
responsabilitatea studentului şi a familiei 
acestuia.

D.    Studenţii veniţi nu pot călători sub niciun 
motiv neînsoţiţi de un adult şi fără acceptul 
Chairman-ului districtual.

8.    Doar membrii familiei pot să viziteze studentul 
în timpul anului de schimb. Aceasta poate fi  o 
singură vizită şi nu se va face înainte de luna 
aprilie. Vizita este posibilă numai cu acordul 
în scris al Chairman-ul districtului-gazdă. Sub 
nicio formă studentul şi familia nu trebuie să 
călătorească împreună la întoarcerea în ţara 
natală.

OBLIGAŢIILE STUDENTULUI

Studenţii care participă la Programul de Schimb 
de Tineri din Districtul Rotary 2241, cei care vin 
(sponsorizaţi de acest district pentru un an de zile) 
şi cei care pleacă (sponsorizaţi de cluburile-gazdă 
şi familiile-gazdă din acest district) au 
următoarele obligaţii:
1.    Studentul trebuie să respecte legile din 

ţara-gazdă. Dacă studentul este găsit vinovat 
de nerespectarea unei legi, atunci el nu poate 
conta pe asistenţă din partea sponsorilor din ţara 
nativă. Studentul va fi  trimis acasă deîndată ce el 
va fi  eliberat de către autorităţile ţării-gazdă. 

2.    Studentul nu are voie să aibă în posesie sau 
să folosească droguri şi alte substanţe ilegale. 
Medicamentele care au fost prescrise de un 
doctor sunt permise. 

GHID 
PENTRU 
STUDENŢII 
DE SCHIMB 
ROTARY
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3.    Studentul nu are voie să conducă niciun fel de 
vehicul care să necesite carnet de conducere 
sau să participe la programe educaţionale care 
presupun conducerea vehiculelor. 

4.    Consumul ilegal de băuturi alcoolice este 
interzis. Studenţii care se încadrează în vârsta 
pentru care legea permite consumul băuturilor 
alcoolice ar trebui să se abţină de la consumul 
băuturilor alcoolice. Dacă familia-gazdă 
îi oferă băuturi alcoolice, studentului i se 
permite să le accepte în prezenţa şi sub 
supravegherea familiei-gazdă. 

5.    Studentul trebuie să evite legăturile romantice 
serioase. Nu sunt permise relaţiile sexuale. 

6.    Furatul este interzis. Nu există nicio excepţie 
de la această regulă. 

7.    Călătoriile neautorizate nu sunt permise. 
Studentul trebuie să afl e şi să respecte regulile 
de călătorie ale districtului-gazdă. 

8.    Studentul trebuie să-şi facă o asigurare 
de sănătate şi de viaţă acceptată de 
districtul-gazdă. 

9.    Studentul trebuie să meargă la şcoală în mod 
regulat şi să facă toate eforturile pentru a 
reuşi pe plan educaţional. 

10.  Studentul trebuie să respecte regulile şi 
condiţiile de schimb ale districtului-gazdă, 
reguli ce i se vor comunica de către Comitetul 
de Schimb de Tineri (Youth Exchange 
Programs Committee). 

Vei fi  trimis acasă imediat pentru următoarele 
abateri:
Dacă bei băuturi alcoolice.
Dacă te implici în activităţi sexuale.
Dacă conduci un vehicul cu motor.
Dacă deţii sau foloseşti droguri ilegale.
Dacă fumezi sau deţii ţigări şi tutun în oricare alt 
mod.
Dacă încalci legile ţării-gazdă.
Dacă nu te duci la şcoală.
Dacă îţi faci tatuaje sau găuri în corp, altele decât 
cele cu care vii.
Dacă pleci din district peste noapte fără să ai 
aprobare.

SFATURI DESPRE CUM SĂ EVIŢI SITUAŢII 
PENIBILE

1.    Când soseşti la familia-gazdă, foloseşte-te 
de prima oportunitate (de preferat seara) să 
discuţi regulile casei şi modul în care să te 
adresezi familiei.

2.    De îndată ce schimbi familiile, sau imediat ce 
ştii următoarea familie-gazdă, afl ă zilele de 
naştere, aniversările şi alte ocazii speciale de 
orice natură ca să poţi participa fi resc la ele.

3.    Nu fă lucruri în casa familiei-gazdă pe care nu 
le-ai face în casa familiei tale naturale.

4.    Nu-ţi forţa părinţii-gazdă să ia decizii care 
ştii că vor fi  difi cil de luat. (De exemplu: nu-i 
întreba dacă te poţi duce la plajă într-un alt 
stat cu prietenii tăi. Este interzis din cauza 
regulilor şi părinţii-gazdă se vor simţi prost 
să-ţi spună „nu“, dar o vor face). 

5.    Ai grijă la sensibilităţile din familia ta şi 
poartă-te în consecinţă.

6.    Când schimbi familiile-gazdă, adu-ţi aminte 
de familia dinainte, dar la trecut. Nu încerca 
să îi compari cu noua familie sau să continui 
activităţile cu ei.

7.    Descoperă obiceiurile familiei şi fă şi tu la fel. 
Nu încerca să impui tu obiceiurile tale.

8.    Ţine-ţi dormitorul tău curat tot timpul. 
Încearcă să îi dai ceva din caracterul tău 
adăugând poze, postere din ţara ta natală etc.

9.    Fă-ţi duş sau baie cel puţin o dată pe zi. Nu sta 
însă în baie extrem de mult. Uită-te cât timp 
stau ceilalţi membri din familie şi stai şi tu 
ceva mai puţin.

10.  Fii atent la igiena ta personală şi foloseşte 
deodorant, pastă de dinţi etc.

11.  Consultă-te cu mama sau tatăl familiei despre 
cum să îţi faci rost de produse de igienă 
personale.

12.  Nu bea şi nu folosi limbaj obscen, chiar dacă 
membrii familiei-gazdă fac uneori acest lucru.

13.  Nu folosi telefonul familiei-gazdă fără să ceri 
permisiunea. Întotdeauna oferă-te să plăteşti 
pentru telefoanele date (în special pentru cele 
de lungă durată/distanţă).

REGULI 
PENTRU 

STUDENŢI

SFATURI
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14.  Nu aştepta să ţi se ceară să faci ceva. Oferă-te 
să ajuţi şi asigură-te că oferta ta vine prima şi 
nu după ce treaba deja a fost făcută. Niciodată 
nu vei deranja că faci prea multe.

15.  Fii iubitor şi cald şi arată-ţi afecţiunea în mod 
fi resc.

16.  Dacă ai o problemă cu familia, încearcă 
s-o rezolvi cu ei înainte de a te consulta cu 
consilierul. S-ar putea ca ei să nu ştie că e o 
problemă, aşa că aşează-te la o discuţie cu 
familia mai întâi.

17.  Ai răbdare trei săptămâni pentru a te acomoda 
şi adu-ţi aminte tot timpul că PUTEREA DE 
ADAPTARE E ÎN STUDENTUL DE SCHIMB – 
NU FAMILIA TREBUIE SĂ SE ADAPTEZE LA 
OBICEIURILE STUDENTULUI.

18.  Dacă vrei ca familia să te trateze ca fi u sau 
fi ică, tratează-i şi tu ca părinţi.

19.  Cunoaşte-ţi consilierul imediat ce ajungi în 
ţara-gazdă. El este cheia reuşitei tale şi poate 
să-ţi facă anul un succes nemaipomenit.

20.  Nu fi  egoist.
21.  Profi tă de orice oportunitate pe care o ai. Dacă 

eşti invitat de cineva să mergi într-o călătorie, 
nu dormi sau nu citi o carte în scaunul din 
spate al maşinii. Nu numai că este nepoliticos, 
dar este sigur că nu vei mai primi invitaţii să te 
duci în alte locuri altă dată.

22.  Scrie felicitări de mulţumire de îndată ce s-a 
întâmplat un eveniment. Întârzierea nu este 
scuzabilă.

23.  Fii generos. De exemplu, ocazional, dacă te 
duci într-o călătorie cu familia şi ei se opresc 
să cumpere benzină şi tu vrei să îţi cumperi 

ceva de băut – întreabă-i dacă le e sete şi dacă 
vor ceva de băut. 

24.  Menţine o atitudine pozitivă şi o minte 
deschisă.

25.  Dacă nu eşti sigur de ceva, ÎNTREABĂ şi 
ASCULTĂ răspunsul.

26.  Dacă tot plângi, PLÂNGI ÎN BAIE!!!

ALTE SFATURI

1.    Implică-te în activităţile Clubului Rotary gazdă. 
Participă la o întâlnire lunar şi aşează-te de 
fi ecare dată lângă un alt rotarian.

2.    Implică-te în câteva proiecte la Clubul Rotary 
gazdă şi oferă-te de câte ori e posibil.

3.    Implică-te în activităţile şcolare – în clasă, în 
echipe de sport, în echipe de studiu, în echipe 
muzicale, în clase de actorie etc. Aceasta este 
unica ta şansă… nu poţi să aştepţi să le faci 
anul viitor.

4.    Păstrează-ţi forma fi zică şi energia!
5.    Nu-ţi irosi banii – întreabă-te întotdeauna:
 a.   Am nevoie?
 b.   Dacă eram acasă, aş fi  cumpărat asta?
 c.   Ce-o să fac cu acest lucru?
6.    ZÂMBEŞTE ÎNTOTDEAUNA!
7.    Ţine un jurnal cu experienţele tale. Asigură-te 

că e la zi. După trei săptămâni, nu îţi vei mai 
aduce aminte în detaliu un eveniment.

8.    Fă-ţi singur patul.
9.    Fă-ţi o agendă bogată de telefoane.
10.  Trimite toate scrisorile către ţara nativă direct 

părinţilor şi spune-le lor să le trimită pentru 
tine. Va fi  mult mai ieftin aşa.

RECOMANDĂRI 
PENTRU 
STUDENŢII 
DE SCHIMB
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11.  Fă-ţi o agendă-calendar pentru a-ţi programa 
cât mai bine timpul şi pentru a evita 
programarea a două lucruri în acelaşi timp. 
Primele evenimente care trebuie marcate sunt 
cele de district.

12.  Dă paşaportul, documentul IAP66, biletul 
de întoarcere şi o copie a asigurării tale, 
comitetului de district pentru a le ţine în 
siguranţă.

13.  Ai încredere în tine şi adu-ţi aminte de limitele 
personale.

14.  Scrie părinţilor şi prietenilor despre 
experienţele tale şi ceea ce ai rezolvat, dar nu 
le scrie despre ceea ce i-ar putea îngrijora.

15.  Învaţă să accepţi personal şi „dezastrele“. 
Acceptă-le şi găseşte o cale să le depăşeşti. 
Ţine minte: dacă le scrii părinţilor despre ele, 
există un timp până când ei primesc mesajul 
tău şi poate că până atunci tu le-ai şi rezolvat. 
Nu-ţi forţa părinţii să se îngrijoreze fără 
motive… nu rezolvi decât să-i frustrezi fi indcă 
nu pot face nimic să te ajute.

16.  Când ai fost selectat să te alături acestui 
program, prezentarea ta şi acţiunile tale au 
fost acceptate ca standarde ale programului – 
îmbracă-te şi acţionează cum se cuvine.

17.  De tine depinde dacă clubul-gazdă şi 
familiile-gazdă vor dori să mai primească un 
alt student de schimb în viitor. Aceasta este 
o responsabilitate mare, aşa că te rog să o ţii 
minte tot timpul – niciodată să nu consideri că 
ceva ţi s-ar cuveni ţie sau numai ţie.

18.  Nu privi lucrurile sau oportunităţile care ţi se 
ivesc ca pe ceva care ţi s-ar cuveni, ci ca pe 
nişte cadouri de care să te bucuri şi pe care să 
le apreciezi.

19.  Nu compara familia-gazdă, clubul-gazdă sau 
şcoala cu alţii. Fiecare face ceea ce crede că e 
bine, în funcţie de ceea ce le e în puteri să facă.

20.  Încearcă tot felul de mâncăruri şi serveşte-te cu 
mai mult sau cu mai puţin, după cum îţi place.

21.  Dacă nu poţi dormi noaptea, citeşte/reciteşte 
această cărticică.

22.  Cel mai important însă: 
Fii tu însuţi tot timpul şi încearcă să profi ţi cât mai 
mult de această oportunitate – o singură dată ai 
această ocazie.

CHESTIONAR PENTRU A DOUA 
SEARĂ CU FAMILIA-GAZDĂ 

1.    La ce oră sunt mesele?
2.    Ce pot face ca să ajut la masă?
 a.   Să pun masa
 b.   Să arunc resturile de mâncare
 c.   Să spăl vasele
 d.   Să usuc vasele
 e.   Să pun totul la loc după masă
 f.   Să arunc gunoiul
3.    Pot să îmi iau singur mâncare/băutură sau 

trebuie să întreb înainte?
4.    Ce altceva mai trebuie să fac în afară de:
 a.   Să-mi fac patul zilnic
 b.   Să-mi ţin camera curată tot timpul
 c.   Să curăţ baia după ce o folosesc
5.    Care este procedura cu lucrurile murdare? 

Unde le ţin până în ziua în care se spală rufele?
6.    Trebuie să-mi spăl singur lucrurile?
7.    Care este procedura pentru spălatul şi călcatul 

rufelor?
8.    Pot folosi fi erul de călcat şi maşina de spălat 

oricând?
9.    Unde îmi pot ţine cele necesare pentru baie/

toaletă?
10.  Care este cel mai convenabil timp pentru mine 

să-mi fac baie sau duş?
11.  Pot folosi şamponul, pasta de dinţi şi altele 

asemenea ale familiei-gazdă?
12.  Unde îmi pot pune bagajul?
13.  Aveţi umeraşe pe care le pot folosi?
14.  Pot folosi echipamentul de cusut?

„CEI TREIZECI 
ŞI NOUĂ 

DE PAŞI“ 
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15.  Pot muta mobila în cameră?
16.  Pot pune poze şi postere în camera mea?
17.  Care zone ale casei sunt strict private?
18.  La ce oră trebuie să mă trezesc dimineaţa în 

timpul săptămânii?
19.  La ce oră trebuie să mă trezesc la sfârşitul de 

săptămână şi în vacanţă?
20.  La ce oră trebuie să mă culc?
21.  La ce oră trebuie să mă întorc acasă dacă ies 

în oraş?
22.  Ce ar trebui să fac dacă voi întârzia?
23.  De câte ori pot să ies cu prietenii pe 

săptămână?
24.  Pot să invit prieteni să vină în timpul zilei?
25.  Pot să invit prieteni să vină în timpul nopţii?
26.  Care este procedura pentru transport?
27.  Care sunt regulile folosirii telefonului?
 a.   Trebuie să întreb înainte?
 b.   Pot să mă sune prietenii?
 c.    Care este ultima oră la care cineva mă 

poate suna?
 d.   Care sunt regulile cu telefoanele locale?
 e.    Care sunt regulile cu telefoanele de 

lungă distanţă?
 f.     Trebuie să ţin socoteala telefoanelor pe 

lungă distanţă/durată?
28.  Care este procedura pentru a trimite 

scrisori?
29.  Pot folosi televizorul şi combina muzicala ori 

de câte ori vreau?
30.  Are tatăl-gazdă ceva ce îi displace – 

mestecatul gumei, ascultatul muzicii rock 
etc.?

31.  Are mama-gazdă ceva ce îi displace?
32.  Are sora/fratele-gazdă ceva ce îi displace?
33.  Ce fac în legătură cu mâncarea de prânz de la 

şcoală?
34.  Dacă ieşim în oraş ca familie, cine e 

responsabil pentru plata biletelor şi 
restaurantului pentru mine?

35.  Cum să mă comport cu servitorii din familie?

36.  Aminteşte-le că ţie nu îţi este permis să fumezi 
sau să bei şi discută orice alte probleme pe 
care le ai din cauza fumului.

37.  Dacă am o problemă, cum să o comunic 
familiei-gazdă?

38.  Acceptaţi că sunt aici ca fi ică/fi u?
39.  Cum să vă spun – mama, tata, sau folosind 

numele mic?

După prima săptămână, roagă-i pe cei din familia-
gazdă să te ajute să completezi primul raport şi 
trimite-l Chairman-ului Districtului.

SUGESTII PENTRU A FACE 
ANUL DE SCHIMB UN AN MINUNAT 
(OFERITE DE STUDENŢII DE SCHIMB 
DIN ANII TRECUŢI)

GENERALE

1.    Nu lua în serios glumele care se fac despre 
tine: accentul, naţionalitatea, aspectul 
personal etc. Râzi cu ceilalţi şi fă glume 
similare despre ei.

2.    Când ţi se face o invitaţie, răspunde prompt şi 
pune-o în calendar.

3.    Încearcă să limitezi comparaţiile verbale dintre 
ţara ta nativă şi ţara-gazdă.

4.    Respectă toate regulile. Nu aştepta să se facă 
excepţii pentru tine.

5.    Dacă chiar nu vrei să faci ceva, refuză politicos.
6.    Scrie părinţilor de acasă în mod regulat.
7.    Telefoanele de lungă durată sunt 

responsabilitatea ta fi nanciară.
8.    Scrie şi trimite felicitări de apreciere 

oamenilor care îţi dau cadouri, te duc în 
călătorii, te invită la cină etc. Nu există o altă 
cale mai sigură de a fi  tratat tot aşa de bine în 
viitor, decât dacă îţi exprimi aprecierea pentru 
lucrurile din trecut.

DIN 
EXPERIENŢA 
ALTOR 
STUDENŢI
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ROTARY ÎN LUME

LA ŞCOALĂ

1.    Implică-te în cât mai multe sporturi, cluburi, 
activităţi. Nu trebuie să ai talent ca să îţi faci 
prieteni.

2.    Acceptă nivelul şi sistemul de educaţie. Nu 
încerca să învinovăţeşti sau să critici.

3.    Fă tot ce-ţi stă în putinţă pe plan educaţional, 
chiar dacă anul acesta şcolar nu va conta când 
te vei întoarce în ţara nativă.

4.    Caută-ţi prieteni printre tinerii din ţara-gazdă, 
nu numai prieteni printre studenţii de schimb. 
Fii sociabil şi fă tu primul pas pentru a-ţi face 
prieteni.

5.    Încearcă să nu domini discuţiile din clasă sau 
să pui mai multe întrebări decât ceilalţi.

6.    Nu aştepta să fi i tratat în mod special de către 
profesori fi indcă eşti student de schimb.

7.    Încearcă noi activităţi.
8.    Respectă intimitatea altora. Nu cere altor 

studenţi să-ţi spună notele lor la teste, 
compuneri etc.

9.    Nu negocia cu profesorii nota pe care ţi-au 
dat-o.

10.  Nu folosi ca scuză faptul că nu ştii limba foarte 
bine.

ÎN FAMILIA-GAZDĂ

1.    Acceptă şi participă la activităţile religioase ale 
familiei. Eşti membru în familie, nu oaspete.

2.    Ajută la muncile din casa în care locuieşti. Fă 
aceleaşi lucruri pe care le face şi familia.

3.    Încearcă tot felul de mâncăruri noi.
4.    Acceptă orarul şi regulile familiei.
5.    Dacă îţi este dor de acasă sau ai o problemă, 

vorbeşte cu părinţii-gazdă despre asta. Nu te 
ascunde în camera ta de unul singur. Dacă 
simţi nevoia să fi i singur, du-te la o plimbare. 
Dacă problema nu este rezolvată după ce 
vorbeşti cu părinţii-gazdă, contactează 

consilierul Rotary sau Chairman-ul 
districtului.

6.    Participă la activităţile familiei. Casa lor nu 
este un hotel.

7.    De îndată ce ştii numele familiilor-gazdă, 
SCRIE-LE.

8.    Când ajungi la ei, spune-le despre tine.
9.    Adu cadouri pentru fi ecare familie cu care vei 

sta.
10.  S-ar putea să stai în dormitor şi cu altcineva. 

Fă din această situaţie un avantaj.
11.  Dacă nu eşti sigur de o situaţie sau dacă ai 

nevoie de un sfat, apelează la un frate sau la o 
soră-gazdă pentru ajutor.

12.  Încearcă să nu vorbeşti limba nativă când eşti 
cu persoane care n-o înţeleg.

CE SĂ ADUCĂ STUDENŢII DE SCHIMB

1.    Costum tradiţional al ţării-native.
2.    Ilustrate, pliante şi fotografi i despre viaţa de 

zi cu zi, familia ta, comunitatea şi atracţiile 
turistice din ţara nativă.

3.    Cel puţin 25 de insigne pe care să le schimbi cu 
alţi studenţi de schimb. Dacă vrei să participi 
la un tur sponsorizat de Rotary, adu 100 de 
insigne.

4.    Un dicţionar: limba ţării-gazdă – limba ţării tale.
5.    Un cadou pentru fi ecare familie-gazda. Acestea 

nu trebuie să fi e scumpe, dar trebuie să fi e 
tipice din ţara ta. Cărţi cu fotografi i ale ţării tale 
sunt cadouri apreciate. În plus, trebuie aduse 
şi alte cadouri mici pentru persoane care te vor 
ajuta de-a lungul anului.

6.    Nu da toate cadourile la venire!!! Nu vei şti 
cât o să stai într-o familie-gazdă sau câte 
familii-gazdă o să ai. Astfel, fi i econom, poţi fi  
generos şi mai târziu.

7.    Fanioane ale Clubului Rotary sponsor pentru a 
le da Districtului gazdă, Clubului Rotary gazdă 
şi altor cluburi pe care le vei vizita.

E BINE 
SĂ ŞTII
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