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Pentru echipa noastră, Rotary București „Curtea Veche”,
anul 2021 s-a încheiat într-un mod cum nu se poate mai
frumos.
Ne-am implicat în acțiuni ce a adus bucurie în inimile
bătrânilor și copiilor din comunele Gohor (jud. Galați),
Drăxeni și Rebricea (jud. Vaslui).
Acțiunea noastră a avut un buget alocat în valoare de
7000 de lei, bani proveniți din donațiile membrilor
clubului nostru. Acest buget ne-a permis să realizăm:
- 44 de pachete pentru copii din Drăxeni și Rebricea.
- 50 de pachete pentru bătrâni și 100 de pachete pentru
copii din Gohor.

Pachetele au cuprins produse de sezon, cozonaci, prăjituri, compot de ananas, ciocolată,
dulciuri, biscuiți, rulade, spaghete, ciocolată, etc.
Cele două acțiuni au fost coordonate de colegii noștri Ionica Mihoci și Dan Stroe, dar sprijinite
cu toată inima de toată echipa noastră.
Astfel, Dan stroe s-a ocupat de strângerea și livrarea pachetelor către ONG-ul Moral Compas
din Iași. De acolo pachetele au fost preluate de Asociația Socială din Vaslui și distribuite
copiilor din Drăxeni și Rebricea.
La această inițiativă s-a alăturat și colegul nostru de la Clubul Rotary București „Atheneum”,
Marian Isac, care a donat un pachet de haine și dulciuri pentru o fetiță din Vaslui și Flavia
Schoech care a donat un frigider și o mașină de spălat. Ideea proiectului a venit din partea
colegei noastre Cristina Dascalu din Iași.
Ionica Mihoci s-a ocupat de buna desfășurare a acțiunii din comuna Gohor, județul Galați.

Pe data de 24.12.2021 în Ajunul Crăciunului au fost
distribuite în casele bătrânilor 50 de pachete împreună cu un
pachet ce cuprindea mancare caldă (realizată cu sprjinul
comunității locale din sat).
Pe data de 25.12.2021, în ziua de Crăciun a avut loc a doua
acțiune din Gohor și anume aceea de a oferi cadouri copiilor.
După sfârșirea Sf. Liturghii, cei mici ai satului sub îndrumarea
profesorilor au susținut un concert de colinde. După acel
moment, printre copii și-a făcut apariția și Moș Crăciun, care
le-a oferit colindătorilor și nu numai câte un pachet plin de
cadouri. Din cele 100 de pachete făcute, am ramas cu 10 și
ele au fost oferite celor care au venit la biserică și care au o
situație financiară dificilă.
Această acțiune a adus un moment de tresărire în sufletul celor care au primit darurile de la
noi. Bucuria și zâmbetul lor a fost cel mai mare cadou al nostru pentru Crăciun și nu putem
decât să le fim recunoscători pentru acest lucru.

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească și Școala gimnazială EuroEd Iași, parte a
proiectului “ROTARY HANDS ACROSS WATER”
Proiectul are susținere financiară prin Global Grant No. 2099026/2020. Câștigarea acestui
grant vine, explicabil, în contextul în care apa, bogăția naturală a planetei noastre, este în
mare pericol în viitorul previzibil. Clubul Rotary Iași Curtea Domnească a fost unul dintre
cluburile care au devenit partenere încă din etapa inițială în România.

Educația este singura abordare care să ajute la sensibilizarea tinerei generații cu privire la
problemele existente în infrastructura de apă și la pericolul pe care îl reprezintă poluarea,
încălzirea globală și lipsa apei. Alăturat acestor probleme se află și lipsa specialiștilor care să
se implice în identificarea unor soluții viabile și adaptate specificului natural și economic
național în perioada care urmează. Identificarea acestor tendințe și, în paralel, satisfacția pe
care o muncă specializată în domeniul tehnologiei procesării apei o poate genera
profesionistului sunt sursele de motivare a activității în acest proiect educațional.

Proiectul urmează un traseu stabilit strategic: inițial a fost invitația adresată cluburilor Rotary
din România de a se alătura unui program de înfrățire între școli din mai multe țări, sub egida
Rotary Hands Across Water (RHAW), inițiat de mai multe organizații din Israel. Colegul nostru
din clubul Rotary Bistrița Nosa, dr. ing. Florin Iliescu, expert ațional și internațional în domeniul
serviciilor de apă și canalizare, a fost încântat de idee și a acceptat cu generozitate să își dedice
timpul și competențele profesionale coordonării naționale privind participarea României în
acest proiect. Florin Iliescu a devenit un ambasador convingător al scopului proiectului, pe
care l-a reprezentat în fața președinților de cluburi din district și a colegilor-membri din aceste
cluburi. Clubul Rotary Iași Curtea Domnească a fost unul dintre cluburile care au devenit
partenere încă din etapa inițială în România. Primele acțiuni au vizat identificarea colegilor
care lucrează în educație, precum si a celor câștigați de ideea proiectului și de a-i delega să se
implice direct în activități, promovare și cofinanțare.

Școala gimnazială EuroEd Iași, coordonată de unul dintre membrii fondatori ai clubului Rotary
Curtea Domneasca, Prof. Dr. Anca Colibaba, a voluntariat participarea la acțiunile
transdisciplinare ale proiectului cu un numar de 5 profesori (geografie, chimie, biologie, fizică
și limba engleză), plus directorul școlii, prof.Carmen Antoniță și 30 de elevi. Colegul rotarian,
Dr. Sztankovszky Laszlo, a fost un vector de susținere financiară, iar Dr. Ing. Viorel Iliescu unul
de promovare. Activitatea propriu-zisă a demarat în timpul președinției colegului rotarian, Ing.
Liviu Ionescu.

În perioada 2020-2021 proiectul a urmat o etapă de pilotare a unor activități de învățare
interdisciplinară despre apă. În acest interval, elevii au învățat și au făcut experiențe privind
filtrarea apei și economisirea ei, au vizitat compania de apa locală, Apavital Iași, au făcut
portofolii transdiciplinare despre apă și au realizat un film asupra celor învățate, prezentat în
engleză pentru întâlnirea internațională cu școlile partenere din Israel. Prezentarea elevului
din clasa a VII-a, Robert Gherghel, a fost unanim apreciată la nivel internațional, atât pentru
conținutul intervenției și calitatea sa tehnică, cât și pentru calitățile de prezentator în limba
engleză ale elevului.

În tot acest interval, activitățile proiectului au fost moderate îndeaproape de coordonatorul
național, Florin Iliescu, inclusiv printr-o vizită dedicată la Iași, soldată cu recomandări de
optimizare a muncii cadrelor didactice și elevilor, precum și prin medierea colaborării cu
Apavital. Cu sprijinul rotarianului Viorel Iliescu, al Clubului Rotary Iași Curtea Domnească si al
colegului Florin Iliescu, Rotary Bistrita Nosa, s-au distribuit seturi de promovare a importanței
apei și folosirii sale igienice și economice în zone rurale, către școli aflate în zone izolate și cu
populație școlară aflată în condiții defavorizate din județele Suceava și Iași. Aceste școli se
aflau deja într-o colaborare cu EuroEd în cadrul unui proiect numit Dascăl Dedicat, care luptă
împotriva abandonului școlar timpuriu.

Acum, proiectul se găsește la faza în care extinde colaborarea internațională dintre cluburile
Rotary, precum și pe cea națională dintre cluburile Rotary și parteneri locali, cum ar fi școlile
și agențiile care se ocupă cu furnizarea apei pe plan regional, precum și cu experții naționali
și internaționali. Obiectivul este cuprinderea în proiect a unui grup de beneficiari mult mai
extins decât în etapele anterioare cu scopul major de a conștientiza participanții asupra
importanței salvgardării planetei, a apei potabile, a accesului la informație de ultimă oră
privind tehnologii moderne de reutilizare a apei, de desalinizare a apei marine, de
economisire a apei. Reușita etapei anterioare - atât pe plan local cât si international - face ca
celor trei cluburi Rotary și celor patru școli-partener din România care au activat în anii 20202021pentru pilotare, să li se adauge voluntar în anul 2021-2022 încă 7 școli și 4 cluburi din
România
și
unul
din
Republica
Moldova.
Nominalizarea - și în acest context - a acestor școli este o recunoaștere a muncii depuse și a
unei atitudini de implicare în temele mari, curente ale planetei din partea acestor instituții de
educație.
Scolilor EuroEd Iași, Colegiul “Emanuil Gojdu” Oradea, Colegiul “Ecaterina Teodoroiu” Târgu
Jiu și Colegiul “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, precum și cluburilor Rotary RC Iași “Curtea
Domneasca”, RC Oradea 1113 și RC Targu Jiu li s-au adăugat Colegiul “Moise Nicoară” Arad,
Colegiul “Preparandia” Arad, Colegiul “Andrei Mureșanu” Bistrita, Liceul Tehnologic
Lechința, Colegiul ‘Petru Stefanucă” Ialoveni, Colegiul “Mircea cel Bătrân” Constanța,
Colegiul Greco-Catolic “Iuliu Maniu” Oradea, alături de cluburile Rotary RC Arad, RC Bistrița
Nosa, RC Chișinău Triumph, RC Constanța Pontus Euxinus și RC Oradea Art Nouvea. Munca
dedicată a acestor 9 minunate cluburi Rotary din districtul nostru se coroborează cu cea a altor
40 de cluburi Rotary, majoritatea din Israel, dar și din alte țări: SUA, India, Germania, Albania,
Kosovo, Polonia.

„Suntem mândri că în acest moment Districtul 2241 are 11 școli, cu o medie de 4-5
profesori/școală înregistrați și mulți elevi implicați, având, după țara-gazdă, cel mai mare
număr de participanți dintre țările invitate în proiect de Israel”, declară Prof. Dr. Anca
Colibaba, președintele Fundației EuroEd și membru Club Rotary Iași Curtea Domnească.

Toamna 2021 a fost o perioadă de organizare și familiarizare a școlilor noi cu scopul și
principiile proiectului. Partenerii de la HI-TEACH din Israel, cu expertiză în proiecte
educaționale pentru apă, energie și mediul înconjurător, coordonatorul național, Florin Iliescu,
și școlile din prima rundă au oferit consultanță și modele de urmat. Fiecare școală din etapa a
doua a format grupurile interdisciplinare de profesori și, ulterior, de elevi interesați de
tematică (o medie de 20-25 de tineri/școală) și totodată vorbitori de limba engleză.
În datele de 10 și 25 noiembrie 2021 au avut loc 2 întâlniri online, pe platforma de comunicare
Zoom meeting, cu partenerii din Israel în care s-au schimbat informații, s-a răspuns la întrebări,
s-au prezentat profesorii, școlile, cluburile Rotary.
Pe 10 noiembrie 2021 a avut loc o întâlnire comună a profesorilor din România și Republica
Moldova cu ținte strategice locale.
Planul de acțiune internațional prevede ca, începând cu luna decembrie 2021, să se treacă la
întâlniri comune profesori-elevi, specialiști HI-TEACH și scolile partenere din Israel.
Toți participanții la acest proiect își pun așteptări deosebite în produsul final: cultivarea în
rândul tinerilor participanți a unor competențe interdisciplinare în abordarea tematicii apei,
sensibilizarea participanților privind rolul tinerei generații în valorizarea acestei resurse și
trezirea interesului pentru orientarea profesională către ingineria apei.

Titlu de proiect: Proiect Centrul de Abilitare si Reabilitare Tancabesti
Nume club: Rotary Club București
Dată: 1 februarie 2022
Suntem fericiti sa fim acolo unde este nevoie! Membrii Rotary Club Bucuresti au vizitat
saptamana trecuta Centrul de Abilitare si Reabilitare Tancabesti. Intalnirea a fost plina de
emotie!
Copiii ne-au primit cu bucurie si ne-au oferit zambete si origami:)! Noi le-am daruit alimente
atat de necesare traiului zilnic.
Inca un proiect de succes, marca #RotaryClubBucharest!

#rotaryclubbucharest #ServeToChangeLives #rotaryinternational

Rotary Iași 2000 lansează apelul de donații privind susținerea proiectului

‘Dulapul lui Elizabeth”
⚫

50% din valoarea achizițiilor lucrărilor artistului Laurențiu Dimișcă, prezentate pe siteul https://www.rotaryiasi2000.ro/, vor fi donate proiectului.

⚫

Campania de donații se desfășoară până la 24 februarie 2022.

Faza pilot a proiectului “Dulapul lui Elizabeth” a creat culoare și a dus joaca în spații neutre
unde minorii își pot abandona ușor copilăria: Institutul de Medicină Legală Iași cabinetul de
consultații victime copii și adolescenți, Centrul de Consiliere pentru Violența Domestică.

”Dulapul lui Elizabeth” este magic - surprinde, îmbrățișează, ascultă și dăruiește. Ajutăne să
continuăm magia prin donarea acestor dulapuri cu jucării, cărți și jocuri și altor
instituții/scoli/centre de asistență etc.
În campania lansată pentru strângerea de fonduri necesare achiziționării dulapurilor și
cărților/jucăriilor s-a alăturat Santa Maria Romania Foundation Charity.
De asemenea, pictorul Laurențiu Dimișcă, fost membru al Group Study Exchange în Districtul
1280, lansează o expoziție cu vânzare prin care donează jumătate din fondurile obținute
proiectului ”Dulapul lui Elizabeth”.
Vă invităm să susțineți proiectul nostru prin achiziționarea unui tablou. Pentru
informații suplimentare despre demersurile de achiziționare, pictorul Laurențiu Dimișcă vă
asteaptă cu drag să îl contactați. (tel 0743 678 627).

De ce “Dulapul lui Elizabeth”?

Districtul 2241 România și Republica Moldova a pierdut, acum doi ani, un prieten, un mentor
și un exemplu de bun Rotarian.
PDG Elizabeth Tatman, membru al clubului Rotary Bolton Daybreak (D1280) și membru de
onoare al clubului Rotary Iași 2000, a fost o prezența permanentă în D 2241, timp de 15 ani.
Proiectele sale au adus în Districtul România și Republica Moldova peste 1 milion de euro iar
colaboarea sa cu multe cluburi aflate de ambele maluri ale Prutului s-a întins peste un
deceniu: donații de haine, cărți, jucării, materiale sanitare, aparatura medicală,
sponsorizarea renovării diferitelor clinici medicale, susținerea proiectelor în beneficiul
copiilor și a persoanelor vulnerabile (bolnavi cronici sau cu statut socio-economic scăzut)
precum și înființarea primei ludoteci într-o clinica de pediatrie.
Clubul Rotary Iași 2000 dorește să îi aducă un omagiu prin lansarea proiectului ”Dulapul lui
Elizabeth”. Pentru că prietenia și spiritul rotarian pe care l-a transmis în cluburile din
districtul nostru nu vor dispărea, vă invităm să vă alăturați proiectului nostru.

Laurențiu Dimișcă

Artist plastic nemțean, doctor în arte plastice și decorative, Laurențiu Dimișcă este curator,
președintele Fundației ”Outsider Art”, Ambasador Unesco – „Eurointegrare prin Artă“.
Aparține noului val mondial al stilului Noua Figurație, între arta brută și arta contemporană,
aproape de benzi desenate. A înființat prima Galerie-Muzeu DIMIȘCĂ ART GALLERY în satul
Gura Văii, județul Neamț, o clădire – școală veche de 800 mp, pictată în propriul stil în
totalitate, care va fi inclusă în clădirile bizare din lume. Artistul a lansat conceptul de Outsider
ArtFashion by Dimisca, personalizează îmbrăcăminte, accesorii de modă, pictează mobilă,
lucrează în mozaic, vitraliu, ceramică, picto-obiecte și are numeroase picturi exterioare și
interioare în România și străinătate. A participat la numeroase expoziții personale, de grup,
bienale, saloane și târguri de artă din lume (Soho, Broadaway – New York, Paris, Lyon, Dijon,
Vichy, Bruxelles, Rotterdam,Torino,Milano, Verona,Shanghai etc.)
Pentru că este mereu implicat în numeroase proiecte sociale (pentru persoane defavorizate,
copii cu deficiențe etc.) și în proiecte caritabile, Laurențiu Dimișcă s-a alăturat proiectului
nostrum de strângere de fonduri aducând, alaturi de noi, și câțiva dintre colaboratorii lui.

Rotary Club Timişoara Ripensis sărbătoreşte 15 ani de la chartare
La data de 27 ianuarie, Rotary Club Timişoara Ripensis a
sărbătorit 15 ani de la chartare, sute de bătăi de gong,
sute de intonări de imn rotarian, sute de proiecte
deosebite realizate de club pentru comunitatea din
Timişoara şi judeţul Timiş.
Povestea Rotary Club Ripensis din Timişoara a început în
2005, atunci când trei prieteni, membri ai RC Timişoara
s-au gândit că „Timişoara este un oraş mult prea mare,
prea important şi prea frumos pentru a nu putea găzdui
un nou Club Rotary…”

Au creat un grup de acţiune şi la sfârşitul acelui an şi-au manifestat intenţia printr-o scrisoare
adresată Guvernatorului în funcţie: „În această zi-simbol, plină de istorie pentru Timişoara
(16 decembrie 2005) şi pentru întreaga ţară, avem onoarea să vă informăm că un grup de
18 timişoreni vă transmit dorinţa lor de a întemeia un nou Club Rotary în oraşul din care a
pornit libertatea României. Domnule Guvernator, să fiţi sigur că odată cu noi veţi câştiga nu
doar încă 18, sau 20 sau chiar mai mulţi noi simpli membri de club, ci veţi avea alături tot
atâţia rotarieni adevăraţi.”

Au trecut de atunci mai mult de 15 ani, timp în care echipa Rotary Timişoara Ripensis a suferit
transformări, dar a rămas credincioasă principiului de „a servi mai presus de sine”. În tot acest
timp au fost puse în practică câteva zeci de proiecte adresate comunităţii timişene în valoare
de peste un milion de euro. Aceste proiecte au urmat câteva direcţii clare şi bine conturate
încă de la începutul activităţii Clubului Rotary Timişoara Ripensis şi anume proiecte de tip
social/medical şi educaţional/sprijinire a performanţei.
”Rotary Club Timişoara Ripensis este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor
diferitelor profesii, care de 15 ani ne întâlnim în fiecare săptămână, asigurăm servicii
umanitare, promovăm standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stabilim relaţii
de bună înţelegere în comunitatea în care trăim, unindu-ne forţele pentru a promova şi derula
diferite proiecte în plan social, educaţie, sănătate, cultură, sport, pentru întreaga comunitate”,
transmit reprezentanții clubului.

Rotary Club Râmnicu Vâlcea
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea are în continuare, ca și
în cei 25 de ani de activitate, o preocupare constantă
pentru sustinerea sistemul medical, contribuind la
mentinerea si îmbunătățirea stării de sănătate a
populației.
Joi, 3 februarie 2022, am reușit să finalizăm un proiect
în valoare de 22000 de euro, care a constat în
achiziționarea
unei
ambulanțe
echipată
corespunzător, cu echipamente omologate și
autorizate, gata de funcționare și donarea ei Spitalului
de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"
Mihăești în vederea transportului pacienților pentru
investigații complexe și consult interdisciplinar la alte
unități sanitare.
Alaturi de noi s-au aflat si invitati din partea autoritatilor locale: domnul Constantin Rădulescu,
Președintele Consiliului Județean Vâlcea, instituție cu care clubul nostru are o frumoasă
colaborare cât și domnul Constantin Bârzăgeanu, primarul comunei Mihăești, carora le
multumim.

Ambulanța a fost donată spitalului reprezentat de domnul manager al Spitalului de
Pneumoftiziologie"Constantin Anastasatu" Mihăești, dl Marius Lumineanu, în prezența
personalului medical din această unitate sanitară și a colegilor din Clubul Rotary Rm Vâlcea.
Proiectul este realizat prin parteneriatul între Clubul Rotary Rm Vâlcea și Clubul Rotary
Straubing din Germania, club care de-a lungul anilor s-a implicat în alte numeroase proiecte
în sprijinul comunității vâlcene.
Dedicăm acest proiect în memoria distinsului nostru prieten rotarian doctorul Ion Albescu, un
exemplu de generozitate și implicare pentru binele comunității.
La realizarea proiectului o contribuție importantă a avut-o Asociația Rapitest Inima Ta și
sponsorizările făcute de firmele Boromir, Diana,Topanel, Nurvil Audi, Carolin și bijuteria Stil.
Nu în ultimul rând, putem spune că au contribuit toți vâlcenii care au vizitat în luna decembrie
căsuța de la Târgul de Crăciun în care s-a derulat Proiectul "O cană de fericire", proiect realizat
cu sprijinul Clubului Interact Râmnicu Vâlcea .
Le mulțumim tuturor!

Deviza acestui an rotarian este "Serve to change lives", încercăm prin acest proiect să
schimbăm viețile pacienților și bineînțeles să arătăm empatie față de toate persoanele aflate
în dificultate.

Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2021-2022
Liliana Dorina Blidaru

Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea continuă și în acest an Rotarian donațiile pentru Spitalul
Județean de Urgență Vâlcea. 50 de seturi complete de lenjerii, în valoare de 11865 lei au
fost donate Secției de Boli Infecțioase.
Acțiunea se înscrie în preocuparea de a sprijini sistemul sanitar și de a contribui la
confortul pacienților internați, mai ales în această perioadă de pandemie.
Mulțumim colegilor și sponsorilor generoși care au susținut acest proiect.

Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2021-2022
Liliana Dorina Blidaru

Proiectul internațional RHAW
(Rotary Hands Across Water)
În cadrul proiectului internațional RHAW, două microgrupuri de elevi de la liceele participante
(Moise Nicoară și Dimitrie Țichindeal), însoțiți de profesoarele lor au fost primiți (printr-un
acord de parteneriat RC Arad – UAV Arad, semnat de d-na Rector Ramona Lile și Radu Vasil,
președinte) în laboratoarele Universității ”Aurel Vlaicu” de d-na prof. dr. Florentina Munteanu
- directorul școlii doctorale și dl prof. dr. Lucian Copolovici - directorul institutului de cercetare,
pentru a-și face o imagine asupra posibilităților de analiză a probelor de ape din zonă, în
laboratoarele universitare, dacă vor alege această cale.
Proiectul se află în desfășurare și va fi finalizat până în 22 februarie - Ziua Mondială a Apei.
La proiect participă 11 școli din mai multe orașe ale României și școli din 6 țări europene. Este
coordonat de experți izraelieni - la nivel internațional - și de Florin Iliescu (RC Bistrița Nosa) la
nivelul districtului nostru. Din partea RC Arad, este implicat Dorin Herlo.

Club Rotary București Cișmigiu

21 ianuarie – „Imagine Rotary”
Tema Anului Rotarian 2022-2023! Canadianca Jennifer E. Jones, viitorul Președinte Rotary
International și prima femeie în această poziție ne-a transmis noua IMAGINE ROTARY.
De asemenea, lui Florin Mărginean, îi urăm să o folosească cu succes, pe mandatul său de
Guvernator al Districtului 2241 Rotary România și Republica Moldova.

26 ianuarie – Adunarea Generală a clubului Rotary București Cișmigiu
La data de 26 ianuarie 2022, am avut Adunarea Generală, în sistem hibrid, cu prezență fizica
și online. Au fost citite rapoartele Comisiilor, s-au stabilit coordonatele de acțiune pentru
semestrul 2 (parte din planificarea noastră strategica pe 3 ani) și s-au enunțat proiectele,
acțiunile și îngemănările pe care le vom demara în curând.
Am făcut alegerile pentru viitorul Președinte al clubului Rotary București Cișmigiu, în mandatul
2023-2024. În urma votului, actualul secretar al Clubului, ALEXANDRU POLIZU, a devenit
Președinte Ales. Îi urăm succes și să dea dovadă de maestria sa, ca până acum.
De asemenea am validat și bordul Presedintei GEORGIANEI COȘOVEANU, ce își va întra în rol
foarte curând. Acesta este format din: Adrian Majuru, Emilia Bradea - Secretar, Georgiana
Iordache - Trezorier, Alex Polizu - Vicepreședinte. Putere de muncă și bucurie îi dorim, în
mandatul 2022-2023, energeticei și scumpei noastre Georgiana.

28 ianuarie – Participarea clubului Rotary București Cișmigiu la Ziua Națională
a Indiei
Pe 26 ianuarie Ambasada Indiei a sărbătorit Ziua Naționala și a organizat un dineu la Hotel
Intercontinental.
Clubul Rotary București Cișmigiu a primit cu onoare invitația, iar colega noastră Ioana, a
participat. Mulțumim domnului ambasador al Indiei în Romania, ES Rahul Shrivastava pentru
onoarea oferită.
ES Cornel Feruta, Secretar de Stat în cadrul MAE, a rostit un speech extraordinar și
motivator. Felicitări!

31 ianuarie – Rotary Impact
La data de 27 ianuarie 2022, am avut onoarea să colaborăm, alături de unul dintre cele mai
vibrante Cluburi ale Districtului, anume Rotary Iași.
Am participat, astfel, la ediția IV a Rotary Impact, un proiect de mare succes în Districtul 2241,
unde ne-au bucurat cu experiența lor de viață: Paul Butnariu și Cintia Colibaba (Președinți din
Trecut ai Clubului Ieșean), Bogdan Mihai Petrișor (Membru Rotary Iași).
De asemenea au luat cuvântul neobosita Ioana Gamen (Președinta Clubului Rotary Iași) și
minunata Georgiana Coșoveanu (Președinte 2022-2023 Rotary Club București Cișmigiu), care
a fost impresionantă, atât cu experiența ei profesională, cât și cu cea educațională.
Mulțumim, Rotary Iași și sperăm să ne vedem curând.

Rotary Club Iași Curtea Domnească
Ianuarie 2022

Conferințele RC Iași Curtea Domnească

„Istoria Holocaustului. Desființarea omului: de la ascensiunea lui Hitler până la execuția lui
Eichmann”

Luni, 31 ianuarie 2022, în cadrul proiectului Conferințele RC Iași Curtea Domnească a fost
invitat scriitorul Ovidiu Alexandru Raețchi, care a susținut o conferință pe tema „Istoria
Holocaustului. Desființarea omului: de la ascensiunea lui Hitler până la execuția lui Eichmann”
(carte lansată în ianuarie 2022). Conferința a avut loc în contextul zilei de 27 ianuarie - Ziua
Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Câteva date despre carte
O sinteză a celei mai cutremurătoare crime din secolul XX: anihilarea deliberată, printr-o
veritabilă „bandă industrializată a morții”, a unui întreg popor. Cartea trece în revistă originile
intelectuale ale nazismului, psihologia lui Hitler – pe care autorul îl numește „asasinul zero”,
sursa absolută a Holocaustului – și politicile antisemite ale fiecărui stat european, din
Germania până în România, din Scandinavia până în Italia, din Franța până în Grecia și în
Ungaria. Un loc special îl ocupă etapele în care conducătorii celui de-al Treilea Reich au ajuns
să conceapă Soluția Finală și modul în care aceasta a fost aplicată în lagărele de exterminare
de la Che?mno, Be?zec, Sobibor, Treblinka, Majdanek și Auschwitz-Birkenau. „Holocaustul
prin gloanțe”, comis de naziști cu precădere în Uniunea Sovietică, este reconstituit prin
numeroase relatări ale supravițuitorilor și ale martorilor, în vreme ce legile antisemite care
pregătesc Shoah-ul sunt analizate în detaliu.

„Tot acest proces genocidal – discriminarea, eliminarea din societate, ghetoizarea,
infometarea, împușcarea, gazarea – a început însă prin discurs. Orice genocid este, la început,
un genocid al cuvintelor" – iată avertismentul oferit de aceasta nouă istorie a Holocaustului.
"Ceea ce nu au inteles toti cei care il aclamau pe Hitler – inclusiv Heidegger, care avea toate
datele să inteleaga – era faptul ca desfiintarea unui om, asa cum o numeste Primo Levi,
insemna în fapt desfiintarea intregii umanitați. Ca acesta era chiar opusul principiului talmudic
rostit ulterior în onoarea salvatorilor din Holocaust – precum Oskar Schindler sau Raoul
Wallenberg: Cine salvează o viață salvează lumea intreaga. Cine desfiinteaza un om
desființează umanitatea întreagă. Acesta a fost marele truc al Fuhrerului. Toți ceilalți –
proclamați de la Berlin ca fiind alesi, rase superioare, supraoameni – s-au năpustit la chemarea
acestuia asupra evreului, care, spunea Hitler, era mai-puțin-om decât ei. Surpriză însă: evreul
era un om ca toți oamenii, iar dezumanizarea lui era doar un șiretlic prin care oricine altcineva
devenea dezumanizabil".
Mai multe date despre autor:
https://raetchi.com/despre-mine/

Toni Grecu: „Umorul politic înainte și după '89"

În cadrul Conferințelor Rotary Iași Curtea Domnească, luni 7 februarie 2022, am avut un
invitat special în persoana lui Toni Grecu care a susținut tema „Umorul politic înainte și după
'89". Peste 50 de colegi rotarieni s-au alăturat online conferinței și s-au bucurat de o analiză
cu umor (dar la rece) al evenimenetelor politice pre și post-decembrieste.

Excelența în educație premiată la Oradea

17 elevi orădeni răsplătiți în cadrul Galei Premiilor Rotary 2021-2022

Emoția și bucuria s-a putut citi pe chipul elevilor premiați, în cursul lunii ianuarie 2022, de
Către Rotary Club Oradea pentru rezultatele obținute la învățătură în cursul anului trecut. La
fel ca în fiecare an, rotarienii orădeni continua să susțină educația și excelența, Gala Premiilor
Rotary fiind la a 17-a ediție.

Cei 17 elevi proveniți din 17 licee orădene au fost selectați de dascălii lor și conducerea
liceelor, criteriile fiind rezultatele bune la învățătură și situația materială dificilă. Din
recomandările scrise de către profesori se desprind aprecieri atât în ceea ce privește
rezultatele bune la învățătură, participarea la diverse concursuri dar și atitudinea, implicarea
și comportamentul acestor copii care sunt un exemplu pentru colegii lor.
Premiile au fost înmânate de președintele Rotary Club Oradea, Emil Bradea, care i-a felicitat
pe copii și pe cei ce le-au fost alături în efortul de a obține rezultate deosebite. Fiecare copil a
fost răsplătit cu o diploma și suma de 1000 de lei.
Copiii au mulțumit părinților și profesorilor care i-au susținut și au promis că gestul
rotarienilor îi motivează să continue să muncescă pentru a-și atinge visurile.

Proiectul “Darul de Crăciun”
O preocupare majoră a Clubului Clubul Rotary Bistrița Nosa este aceea de a fi un sprijin
pentru membrii aflați în nevoie din rândul comunitățile locale.
În spiritul motto-ului acestui an Rotarian, să ”servim pentru a schimba vieți”, RC Bistrița
Nosa a ales să aducă bucurie unui număr de peste 120 de copii sau unor familii monoparentale
cu situații materiale dificile, din comunitățile județului Bistrița-Năsăud, dăruind pachete cu
îmbrăcăminte, produse alimentare sau lemne pentru foc. În acest fel, la rândul nostrum, am
trăit emoția bucuriei celor ale căror vieți le schimbăm.

Restaurarea unei porți cu valoare istorică din municipiul Bistrița

Porțile, adesea seculare, ale centrului istoric al Bistriței ar putea fi printre cărțile de
vizită ale orașului. Unele dintre ele nu sunt cu nimic mai prejos de ceea ce vedem în Viena sau
Florența. Acesta este motivul pentru care RC Bistrița Nosa a ales să adopte o poartă cu valoare
istorică din municipiul Bistrița – Piața Centrală nr. 10 – și să susțină financiar restaurarea
acesteia prin intermediul Asociației Petrus Italus Trust - Alianța pentru patrimoniul bistrițean.
Lucrările de restaurare au durat 3 luni și suntem mândri să lăsăm o ”urmă” în istoria burgului
nostru transilvan.

Proiectul “RC Bistrița Nosa susține educația”
Proiectul Rotary Bistrița Nosa susține educația a început în urmă cu 10-11 ani și
continuă să se dezvolte. Îi susținem atât pe copiii aflați în nevoie, pentru a le facilita accesul la
educație, cât și excelența în educație. În prima categorie, am oferit în acești ani: susținerea cu
mobilier școlar a comunei Mărișelu si satului Jeica, mobilier și peste 1.000 de cărți pentru
Școlile din Viile Tecii și Strâmba, peste 200 de ghiozdane cu rechizite în toate comunitățile din
județul Bistrița-Năsăud.
În ceea ce privește excelența în educație, am susținut elevi și studenți din diferite
categorii sociale, care au obținut rezultate remarcabile la învățătură.
În cursul lunilor decembrie 2021 – ianuarie 2022, atenția noastră s-a îndreptat spre doi
tineri de excepție, unul dintre ei student la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar
celălalt la Universitatea de Arte din Barcelona, cărora, cu sprijinul ART Glas SA, le-am oferit
două burse în valoare 6.000 lei.

O cană de fericire pentru Denis
RC Bistrița Nosa s-a alăturat și anul
acesta proiectului „O cană de fericire”,
inițiat de Rotaract, în cadrul căruia
voluntarii de la clubul Rotaract Bistrița
Omnia, împreună cu cei de la Interact
Bistrița Nosa au oferit căni personalizate
cu băuturi calde în schimbul unei donații
minime, destinată a susține un caz special
din comunitatea noastră.
Beneficiar al ediției a VI-a a acestui proiect a fost Denis, un băiat de 6 ani cu tetrapareză
spastică și cu retard psihomotor și de limbaj. Donațiile strânse în cadrul proiectului au fost
redirecționate familiei lui Denis pentru intervențiile chirurgicale, tratamentele, recuperarea și
echipamentele medicale necesare.

Conferințele memorabile ale RC Bistrița Nosa
În cursul anului 2022, RC Bistrița Nosa reia seria conferințelor memorabile, de data
aceasta, în parteneriat cu RC Cluj-Napoca. Fiecare din cele două cluburi și-a asumat rolul de a
aduce în atenția publicului personalități marcante din diferite domenii, menite să fie un
exemplu de profesionalism și pasiune.
În data de 20 ianuarie 2022, RC Bistrița Nosa a organizat Conferința on-line ”Pământ
– Lună – Marte. Ce ne rezervă explorarea spațială?”, susținută de Dumitru-Dorin Prunariu,
primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A fost o experiență cu totul
specială, în care am aflat lucruri inedite despre explorarea spațiului cosmic, despre trecut,
prezent și viitor în acest domeniu.

ROTARY CLUB DEVA CASTRUM

în luna ianuarie ROTARY CLUB DEVA CASTRUM , INTERACT CLUB DEVA și ROTAKID'S a
demarat implementarea proiectului districtual „ EDUCAȚIE PRIVIND APA Șl IGIENA SANITARĂ".
Proiectul se va desfășura în parteneriat cu CLUB LIONS DEVA SARMISEGETUSA și cu CLUB LEO
DEVA SARMISEGETUSA.
În acest sens, am avut două întâlniri, am stabilit etapele de desfășurare conform
Proiectului districtual și am întocmit un regulament de desfășurare.
Ediția a IV-a a proiectului, respectiv a concursului „ APA Șl IGENIZAREA” se va desfășura
pe următoarele secțiuni : secțiunea pictură, secțiunea eseuri și secțiunea fotografie.
De asemenea, am comandat necesarul de broșuri, pliante și afișe la BLUE APPLE
CONCEPT SRL Bistrita.
În 16 ianuarie clubul a mai avut o acțiune cu proiectul ARMANDO, a donat alimente și
îmbrăcăminte familiei cu zece copii.

Cu deosebită considerație,

Deli Maria ALIC
+04 0730 009 07
Președinte Rotary Cl Deva astrum 2021-2022

