Agenda Guvernatorului

#D2241 #Rotary
După 23 de ani de la înființarea districtului nostru, suntem bucuroși să fim parte din cei
prezenți la constituirea unui nou District: Albania-Kosovo, alături de Președintele RI
Shekhar Mehta.
"Felicitări PDG Radu Popescu – reprezentant RI pentru crearea noului district, pentru
munca și efortul uriaș" - DG Adi Luca.
Proud to be rotarians of D2241!
#ServeToChangeLives #ServiceAboveSelf

Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241

"O seară minunată alături de prieteni vechi și noi, unde căldura și spiritul rotarian este la el
acasă" - DG Adi Luca

Mulțumim tuturor cluburilor din Oradea și Băile Felix pentru un eveniment excepțional pe
care l-au creat cu ocazia vizitei DG Adi Luca.

#PovesteaRotaryContinua #ServeToChangeLives #ServiceAboveSelf

Agenda Guvernatorului

#D2241 #Rotary #D2232
DRR D2232 Iryna Bushmina împreună cu încă 3 tinere, un bebeluș de 3 luni și o pisică
siameză în Vama Turnu spre Ungaria.

Toată lumea este bine! Mulțumim PDG Daniel Tănase, mulțumim Florina Putrea
Președinte Rotaract Suceava-Bucovina, mulțumim tuturor celor implicați.

#ServiceAboveSelf #ServeToChangeLives #PovesteaRotaryContinuă

Rotary Club București Cișmigiu
4 februarie – Rotary Cișmigiu și Health Innovation
Colegii Rotarieni din domeniul medical au fost invitați să participe la un Webinar cu tematica
"Health Innovation powered by High Performance Computing and Artificial Intelligence",
eveniment creat între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
și companii de elită din domeniul Pharma and Health din Austria, în cadrul proiectului
european EuroCC.
Coordonator al evenimentului a fost colegul nostru de Club, Paul Niculescu-Mizil, membru
fondator al clubului Rotary București Cișmigiu.
A fost o sesiune de prezentări inedite cu speakeri internationali importanți în domeniu.
Mulțumim mult, dragă Paul.

8 februarie – Rotary Cișmigiu Warehouse

De când am început să facem proiecte mai multe, datorită cererii mărite din partea
beneficiarilor, simțim nevoia unui loc în care să ne pregătim acțiunile cu donații.
Și avem, pentru început, un spațiu de depozitare pe care l-am utilat adecvat. În weekend am
montat rafturile și am așezat parte din lucrurile pregătite pentru actele noastre caritabile.
Mulțumim mult Mathias Hanes pentru că ești un inimos și ne-ai pus la dispoziție spațiul, cu
atâta încredere.

17 februarie – Întâlnire Rotary Club Cișmigiu cu Ambasadorul Indiei în România

La data de 15 februarie 2022, la întâlnirea noastră săptămânală, ne-am bucurat de prezența
Excelenței Sale Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România.
Am discutat despre perspectivele unor colaborări globale, pe mai multe paliere (caritate,
social, medical, educațional, business), într-un parteneriat de lungă durată, cu speranța că va
fi fructuos pentru toți cei implicați.
Primul pas va fi un eveniment comun în care două cluburi din India se vor îngemăna cu clubul
Rotary București Cișmigiu iar E.S. Rahul Shrivastava va deveni Membrul nostru de Onoare în
Rotary International.

21 februarie – Cupa Rotary la Schi

Cupa Rotary la Schi, ediția XII, organizată impecabil de către clubul Rotary Baia Mare 2005, a
fost evenimentul Rotarian al săptămânii trecute.
Am participat cu drag alături de prieteni Rotarieni din toate colțurile țării și am avut una dintre
cele mai frumoase și complete experiențe în sânul acestei mari familii.
Suior, Maramureș este un loc de vis în România și vă recomandăm să-l vizitați. Merită tot
efortul, chiar dacă este în nordul țării.
Mulțumim Cristinei, lui Călin, lui Emil și celorlalți membri ai Clubului Baimărean. Sunteți
incredibili.

25 februarie – Ziua Rotary International 2022

De ziua Rotary International, miercuri 23 februarie 2022, Rotary Club București Levant, Rotary
Club București Phoenix și Rotary Club București Cișmigiu au organizat o conferință, în condiții
încă de pandemie, legată de istoria dar și de contemporaneitatea în Rotary.
Atmosfera și momentele de prelegere au fost asigurate de: Mihaela Gorodcov, Sanda Almășan
(Phoenix), Hamdi Demirel (Levant) și Adrian Majuru (Cismigiu). Mulțumim Grand Hotel
Continental.
Le mulțumim tuturor participanților și vă așteptăm, curand și cu drag, la un proiect despre
Rotary care va trezi Bucureștiului și nu numai.

ROTARY CLUB ORADEA ART NOUVEAU – FEBRUARIE
Rotary Club Oradea Art Nouveau a organizat în 24 februarie 2022 a treia ediție a
evenimentului "Dragobete Caritabil". Un eveniment prin care am sărbătorit iubirea și
frumosul. Un eveniment de strângere de fonduri pentru Tabăra de Educație prin Artă din
această vară ce se adresează copiilor din medii defavorizate și nu numai.
Au sprijinit acțiunea noastră: Adela Lazăr -actriță, Oana Cernea -scenograf, Ana Capotă, Ana
Dobraș, Ioana Monica Codreanu și Vlad Ciopleală cu mărțișoare și suveniruri hand made.
Teatrul Regina Maria ne-a încântat cu spectacolul "Revizorul" de Gogol, în regia lui Petru
Vutcărău. Acest spectacol a luat premiul UNITER în anul 2021 pentru cea mai bună
scenografie- Adrian Damian și cel mai bun actor în rol principal- Răzvan Vicoveanu.
A fost o seară a prieteniei pentru Educație cu oameni minunați și artiști valoroși ai comunității
noastre.
"Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună când alții sunt fericiți datorită ție."

Rotary Club Piatra Neamț Camena - Februarie 2022 - ,,Ultima zi de artă, prima
zi de război?!”

Rotary Club Piatra Neamţ Camena a susţinut organizarea expoziţiei ,,Manifest pentru artă”,
expoziţie ce şi-a găsit vernisajul în data de 24.02.2022.

Inaugurarea
expoziţiei
de
fotografie, ce este un proiect al
actriţei Maria Hibovki, a avut loc,
în incinta Hotelului Ceahlău din
Piatra Neamţ, într-o zi marcată
de două contraste puternice:
dragoste şi război. Manifestul
aristic al Mariei a adus în acelaşi
punct dragostea, goliciunea,
munca, jertfa, singurătatea,
mizeria, boala, rănile sufletului şi
ale trupului, talentul.

Le-a trăit, purificat, modelat şi metmorfozat prin
intermediul actului artistic în cel mai frumos
sentiment pe care îl putem descoperi şi simţi pe
lumea asta: iubirea de sine şi de celălalt.
Performance-ul creat de Maria Hiboski a atins pe
rând toate simţurile umane, sugerându-ne o stare
de catharsis prin care trebuia să treacă, renăscând
pentru a cunoşte cu adevărat iertarea şi apoi
iubirea pentru artă şi oameni.

În data de 27.02.2022, după identificarea nevoilor refugiaţilor din Ucraina, membrii Rotary
Club Piatra Neamţ Camena, s-au deplasat în punctul de trecere al frontierei de la Stânca Costeşti, judeţul Botoşani, asigurând un minim necesar de alimente, articole de îmbracăminte
şi încălăminte şi pături.

După discuţiile cu autorităţile locale, s-au conturat alte
nevoi ale refugiaţilor ucrainieni, nevoi ce vor face obiectul
acţiunilor viitoare ale clublului. Rotary Club Piatra Neamț
Camena va continua să-și aducă contribuția pentru
ajutorarea refugiaților din țara vecină, atât de greu
încercată în zilele noastre.

ROTARY CLUB DEVA CASTRUM
În luna februarie ROTARY CLUB DEVA CASTRUM , INTERACT CLUB DEVA și
ROTAKID’S au continuat demersurile privind implementarea proiectului districtual „
EDUCAȚIE PRIVIND APA ȘI IGIENA SANIARĂ”, proiect derulat în parteneriat cu CLUB
LIONS DEVA SARMISEGETUSA și cu CLUB LEO DEVA SARMISEGETUSA.

Regulamentul de desfășurare a fost diseminat în școli astfel :
- Liceul de arta Sigismund Toduță;
- Liceul Grigore Moisil Deva ;
- Liceul de educație fizică și sport;
- Liceul Teglas Gabor Deva;
- Scoala gimnazială Andrei Șaguna ;

Concursul de desene privind APA ȘI IGIENIZAREA se adresează elevilor din ciclul
primar, concursul de eseuri se adresează elevilor din ciclul gimnazial, concursul de
fotografii se adresează elevilor de liceu .
Asociația Rotary Club Castrum Deva a sponsorizat cu suma de 2.500 lei Rotary
International District 2241 în vederea susținerii acțiunilor umanitare întreprinse în
situațiile de dezastre, respectiv pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina.
De asemenea, am achitat contravaloarea broșurilor, pliantelor și afișelor la BLUE
APPLE CONCEPT SRL Bistrița.
Cu deosebită considerație,
Deli Maria ALIC
+04 0730 009 907
Președinte Rotary Club Deva Castrum 2021-2022

ROTARY CLUB ARAD
O CANĂ DE FERICIRE

Cluburile Rotaract Arad Cetate, Rotaract Arad, Interact Arad
Cetate și Interact Arad în parteneriat cu cluburile Rotary din
Arad cu sprijinul Palatului Copiilor și a Liceului de Arte ,,Sabin
Drăgoi” au organizat in perioada 20 – 26 Decembrie 2021 a Xa ediție a proiectului ,, O CANA DE FERICIRE” iar anul acesta sa desfășurat în câteva locații din orașul Arad - Tucano Coffe
(Atrium Mall Arad), - Sala de sport TRX .
Fondurile strânse au fost donate unui cuplu tânăr care au în plan să dezvolte mai multe
proiecte în sprijinul copiiilor defavorizați din zona Sebișului. Credem că cele mai potrivite
cuvinte pentru a înțelege cu adevărat misiunea proiectul sunt ale părinților :,,Suntem Dan si
Maria Hurrelbrink. Avem 3 copii biologici și cu aproximativ 10 ani în urmă am auzit de o familie
cu 5 copii abandonați care au fost într-o situație foarte grea și au ajuns să fie despărțiți. Cea
mai mică a avut 1 an și 2 luni, iar cea mai mare 6 ani și 10 luni. Noi am auzit de acest caz și iam adus în familia noastră în plasament, cu dorinta ca să fie reuniți și să rămână
împreună’.Dupa 5 ani am început procesul de adopție și le-am dat numele nostru! Astăzi cea
mai mică are 11 ani, frățiorul ei 13 ani, o soră de 14 ani, un alt frate de 16 ani și sora cea mai
mare de 17 ani.”

ROTARY CLUB ARAD CETATE
“Around the World with Rotaract ”
Sâmbătă 5 Februarie, membri cluburilor Rotary Arad Cetate,
Rotaract Arad Cetate și Interact Arad Cetate au avut onoarea de
a se număra printre cele 66 de țări participante în cadrul
proiectului internațional “Around the World”.
Scopul proiectului este acela de a căuta și de a readuce la viață
cele mai gustoase rețete cu specific național.
Se spune că dragostea trece prin stomac și că atunci când
gătești trebuie să pui și un pic de dragoste. Ba mai mult de atât,
se aude prin târg că românilor trebuie sa le cucerești mai întâi gusturile culinare pentru a avea
un drum sigur către inima lor!
Am fost onorați să îl avem pe cheful bucatar Marin Popescu de la restaurantul ca ghid în
pregătirea unor preparate cu care să putem reprezenta România cu mândrie, experiența fiind
imortalizată la cel mai inalt nivel de către David Branc .
🍽Meniul “Around the World” – Romania:
Mușchiuleț de porc împletit
Papanași prăjiți cu smântână și dulceață

,, Toy Donation”
La initiativa clubului Rotaract Belgrad Dedinje, cluburile Rotary Arad Cetate, Rotaract Arad
Cetate,Interact Arad Cetate au participat la proiectul international ,,Toy Donation”.
Scopul proiectului a fost donarea de jucării cu prilejul sarbatorilor de iarna, pentru copiii din
familii nevoiase, copiii orfani și copiii cu dizabilități.
Proiectul a fost realizat în 25 de țări, 81 de orașe, cu participarea a 109 cluburi Rotaract, Rotary
și Interact.
Jucăriile au fost donate copiilor din următoarele țări: Serbia, Mexic, Columbia, Italia, Brazilia,
Maroc, Egipt, Turcia, Tunisia, România, Republica Dominicană, Ecuador, Macedonia de Nord,
Peru, Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Ungaria, Iordania, Costa Rica, Liban, Bulgaria,
Honduras, India, Pakistan și Bangladesh.
In acest mod jucariile au ajuns la peste 6300 de copii anul acesta.
Multumim tuturor cluburilor care s-au alaturat acestei actiuni.

Campanie donare de sange
“Donează sânge, fii erou!”

Cluburile Rotary, Rotaract, Interact, Lions, Leo, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad
si Liga Studentilor UVVG din Arad, au organizat în data de 22-25 Februarie o campanie de
donare sânge organizată in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Arad.
Campania a avut răsunet in rândul arădenilor care au donat aproape 20,000 de ml de sânge.
Vă invităm la donare, mai ales în contextul actual.

