Cluburile Rotary din Iași s-au mobilizat pentru a sprijini refugiații din Ucraina
În contextul crizei umanitare generate de războiul din Ucraina, cele cinci cluburi Rotary din
Iași au demarat o inițiativă rapidă de consiliere și ajutor umanitar pentru refugiați, în cadrul
campaniei „Rotary Helping Ukraine”.
Numai în prima săptămână, peste 2.200 de persoane, în special mame cu copii aflate în
tranzit, au fost sprijinite prin traduceri, consiliere juridică, sprijin în achiziția de bilete de
transport și cazare.
Contextul internațional actual, generat de criza din Ucraina, a transformat Iașul în cel mai mare
hub urban de tranzit și găzduire a refugiaților care sosesc din țara vecină lovită de război. Cele
cinci cluburi Rotary din Iași (Rotary Iași, Rotary Iasi 2000, Rotary Curtea Domnească, Rotary
Copou și Rotary Junimea), prin grupul de acțiune locală „Rotary helping Ukraine”, au demarat
încă de la începutul săptămânii trecute o campanie de consiliere și asistență umanitară,
acționând ca un pivot rotarian la granița de est a Uniunii Europene.

Acțiunile cluburilor Rotary s-au concentrat în două direcții:
● crearea unui fond de urgență „Rotary Helping Ukraine”, unde s-au colectat în prima
săptămână în jur de 20.000 de euro
● crearea unui punct de informare permanentă în cadrul Aeroportului Internațional
Iași.
Zeci de voluntari din Rotary, Rotaract și Interact din Iași au fost mobilizați pentru derularea
campaniei. La acești s-au adăugat voluntari traducători (vorbitori de limbă ucraineană), care
au deservit centrul de informare permanentă din cadrul Aeroportului.
Numai la acest punct de tranzit aerian, săptămâna trecută, peste 2.200 de persoane au
beneficiat de servicii de consiliere juridică, asistență lingvistică, sprijin în completarea
formularelor vamale și a declarațiilor specifice din aeroport. De asemenea, cluburile Rotary au
asigurat servicii hoteliere pentru 50 de familii cu 2 sau 3 copii.
Alte servicii oferite: asistență transport spre gară sau locurile de cazare, identificarea de soluții
animalele de companie nu sunt acceptate la îmbarcare, furnizare de produse și hrană pentru
copii, amenajarea unui spațiu de joacă, încărcare telefoane și internet prin wi-fi.
În urma interacțiunii directe cu refugiații, s-a constatat că majoritatea sunt mame însoțite de
copii, care au dificultăți în a comunica în alte limbi. Mai bine de jumătate se află în tranzit către
orașe din Europa cu scopul de a-și întregi familia cu frații, părinții care lucrează în străinătate.

Bariera lingvistică, stresul cauzat de război, despărțirea de bărbații din familie, care au rămas
în Ucraina, le creează un mare sentiment de nesiguranță și panică. La acestea se adaugă lipsa
informațiilor, nevoile speciale pentru copii (mâncare de bebeluși, lapte praf, absorbante,
igienizarea biberoanelor, medicamente), oboseala acumulată de copii. În plus, tranzitul este
îngreunat sau limitat de lipsa documentelor pentru copii.
Pentru a putea oferi sprijin refugiaților din Ucraina, cluburile Rotary din Iași au deschis un cont
bancar în care colectează donații, sumele colectate fiind direcționate către asigurarea de
cazare și masă refugiaților, dar și acoperirea altor nevoi ale ale acestora atât în Iași cât și în
punctele de trecere a frontierei din apropiere (Sculeni, Albița, Stânca și Siret).
Contul pentru ajutorarea refugiaților: RO35BRDE240SV57496012400
Date de plată:
ASOCIATIA ROTARY IASI CURTEA DOMNEASCĂ
(cod fiscal - RO 18720284)

Rotary Club Târgu-Jiu
"Cupa Rotary la Schi"
Clubul Rotary Târgu Jiu a organizat sâmbătă, 12
martie 2022, cea de-a XIV-a ediție a Cupei Rotary la
Schi, pe pârtia M1 din stațiunea Rânca-Gorj. La
competiție au luat parte peste 100 de participanți
organizați pe categorii de vârstă. Au fost acordate
cupe pentru fiecare categorie, medalii și premii. A
fost un minunat prilej de a începe primăvara în aer
liber, practicând mișcarea pentru sănătate și voie
bună.
Dumitru Cinciulescu
Presedinte Rotary Club Targu Jiu

Rotary Club Oradea Art Nouveau
23 MARTIE 2022

“SUNET-JOC-CULOARE”
A fost o bucurie pentru noi, Rotary Club Oradea Art Nouveau să fim conduși în călătoria
mirării, a jocului, a descoperirii sunetului și a culorilor de cei 12 protagoniști - copii cu
deficiențe de auz, ai spectacolului Puf Buf.
Am oferit și noi la rândul nostru bucurie protagoniștilor dăruindu-le la sfârșitul
reprezentației surprize și cadouri.
Suntem fericiți să putem susține educația, să ne implicăm pentru fericirea copiilor.
Astăzi, miercuri, 23 martie de la ora 17 în Era Park, teatrul Basca din Timișoara a
prezentat spectacolul Puf Buf realizat cu copiii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă
"Constantin Pufan" din Timișoara, realizat în cadrul proiectului "Dincolo de cuvinte".
Dacă doriți să fiți alături de noi în proiectele pentru cominitate puteți dona aici:
https://rotaryartnouveau.ro/fii-generos/

25 MARTIE 2022

“DETALII DE DEMULT”
Respect. Recunoștință. Restaurare.
Detalii. Dragoste.
Prietenie.
Acestea au fost ingredientele din această seară.
Cu emoție am fost alături de colegul și prietenul nostru, arhitectul Cristian Pușcaș la lansarea
volumului "Detalii De Demult".
18 ani de activitate în domeniul restaurării patrimoniului orădean, reuniți în aproape 400 de
pagini de reprezentări grafice și text.
Această carte se adresează tuturor celor care iubesc Oradea și doresc să descopere
minunatele ei bijuterii arhitecturale.

28 MARTIE 2022

“CĂUTARE DE COMORI ART NOUVEAU”
"Căutare de comori" - un eveniment organizat de Departamentul de Limbă FrancezăGermană a Facultății de Litere din Universitatea Oradea la care participă echipe formate din
elevi ai liceelor orădene.
Comorile au fost descoperite pe baza indiciilor aflate în urma provocărilor primite în limba
franceză.
Bineînțeles, ca orice competiție se încheie cu un clasament și cu premii.
Ne implicăm și susținem această competiție importantă în educația copiilor.
Educația este un domeniu vital din punctul nostru de vedere atât în prezent cât și în viitor.
Fiți partenerii noștri și DONAȚI PENTRU A AJUTA.
https://rotaryartnouveau.ro/fii-generos/

Rotary Club Cluj-Napoca Hoia
“Uniți prin muzică”
24 martie 2022

Concert caritabil “Uniți prin muzică”
În seara zilei de 24 martie 2022, Rotary Club Cluj-Napoca Hoia, alături de prieteni și invitați
din toată țara, a întâmpinat primăvara în eleganța acordurilor muzicale. Sala Auditorium
Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a răsunat sub acorduri de Mozart și
Haydn și a făcut ca muzica, prietenia și umanitatea să își dea mâna într-un mesaj de pace și
prietenie, în ciuda evenimentelor politice actuale.
Concertul
caritabil “Uniți
prin
muzică” al Clubului Rotary Hoia, a
oferit
comunității
clujene
oportunitatea de a contribui, prin
strângerea fondurilor, la reconstrucția
și dotarea Filarmonicii din Chișinău,
întrucât instituția de cultură a fraților
noștri de peste Prut a fost distrusă în
urma incendiului din Septembrie 2020.
Printre protagoniștii acestei seri
minunate se numără colegul nostru,
violoncelistul Ion Storojenco, un
muzician cu o paletă vastă de activități
scenice. În calitate de solist a evoluat
cu orchestre din România, Moldova, Austria, Germania și Egipt, iar prin îndelungata sa
activitate de colaborator al celebrei Filarmonici din Viena, cât și prin multiplele formații de
muzică de cameră cu care evoluează a acumulat un repertoriu amplu și a cântat pe cele mai
mari scene ale lumii. În septembrie 2018 este doctorand în cadrul Academiei de Muzică din
Cluj sub supravegherea profesorului Adrian Pop. Este laureat la nenumărate concursuri
naționale și internaționale printre care Gradus ad Parnassum din Graz, Austria, Liezen Cello
Wettbewerb, concursul Mihail Jora, București. Ion cântă la un instrument din 1802 al
lutierului englez Thomas Kennedy și la unul din 1892 al lutierului francez Collin-Mezin.

Prieteni cu Ion Storojenco, alți doi muzicieni de prestigiu, au încântat și desfătat simțurile
publicului meloman prezent la concert.
Violonistul Kirill Maximov, cu origini ucrainiene, stabilit în Spania, discipol al celebrei
profesoare Dora Schwarzberg, este actualmente cel mai tânăr concert-maestru al unei
orchestrei simfonice din Viena, iar din 2017 este prim concert-maestru al orchestrei
Tonkünstler cu sediul în Musikverein. El cântă la vioara lui Antonio Stradivari numită "exBaron-Oppenheim" din 1716 oferită de Banca Națională a Austriei, instrument al cărui
valoare este estimată la peste 6 milioane de euro. În calitate de solist a evoluat și înregistrat
cu orchestre ca Tonkünstler (Austria), Kammerorchester Pforzheim (Germania) sau Orchestra
Simfonică din Kiev. A colaborat cu dirijori ca Yutaka Sado, Fabio Luisi, Hans Graf, Andreas
Orozco-Estrada sau Krzysztof Urbański și se bucură de premiii la concursuri internaționale ca
Fritz Kreisler și Stefanie Hohl din Viena, Vila delLlanes din Spania, Young Virtuosos din Bulgaria
sau Lysenko din Kiev.

Născut la St. Petersburg Nikita Gerkusov studiază în paralel vioara și viola și se bucură de o
carieră solistică încă din fragedă tinerețe. Concertează alături de muzicieni de renume ca Alena
Baeva, Mark Drobinsky sau Luc Tooten pe scene din Europa și SUA și este laureat la mai multe
concursuri internaționale de profil, printre care prestigioasele Johannes Brahms Wettbewerb
din Pörtschach, Austria sau Ysaye International Music Competition din Lüttich, Belgia.

După câțiva ani în calitate de prim-violist al Orchestrei de Cameră a Luxemburgului, al
Orchestrei Simfonice din München și al Orchestrei Teatrului din Passau, Germania, devine
prim-violistul orchestrei Tonkünstler din Viena, Austria. Nikita Gerkusov cântă la o violă a
lutierului italian Giobanni Paulo Maggini din secolul al 17-lea oferită de Banca Națională a
Austriei, a cărei valoare este estimată la peste 2 milioane de euro.
Ziua de 24 martie a fost aleasă cu gândul la evenimentul de acum 104 ani, din 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu Regatul României. Prin acest concert am reușit să promovăm ideea de
unire prin muzică, să depășim aceste bariere și conflicte cotidiene și să rămânem uniți prin
muzică, muzica ne unește iar prezența acestor artiști spune totul despre acest eveniment.
În încheiere, dorim să mulțumim și pe această cale tuturor celor care au susținut și promovat
acest eveniment: artiști, sponsori, parteneri, colegi și întregii familii Rotary a Districtului 2241
România și Republica Moldova.
Vă așteptăm cu drag să participați la proiectele noastre viitoare, iar gândul nostru va fi
mereu sub deviza “Service Above Self”.

Rotary Club Târgu Mureș TÉKA
Summitul Cluburilor Secuiești la Sovata
11-13 Martie 2022, Ensana Health Spa Hotel
În fiecare primăvară, Cluburile Rotary din Ținutul Secuiesc, și anume din Gheorgheni,
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș și Târgu Secuiesc, se
întâlnesc la un Summit al prieteniei pentru a întări relațiile, a schimba informații interesante
și a planifica proiecte rotariene comune.
Un astfel de proiect a fost Global Grant-ul de anul trecut, în valoare de 42.500 USD folosit în
scopul susținerii luptei împotriva pandemiei în localitățile în care activează cluburile
participante.
Anul acesta întâlnirea cluburilor a avut loc în perioada 11-13 martie, la Sovata. Am participat
peste 130 de rotarieni și membrii ai familiilor noastre și am fost onorați cu prezența de către
DG Adrian Luca precum și de DG Németh László din Districtul 1911, Ungaria.
În cadrul conferinței au avut loc numeroase prezentări și discuții legate de istoria și originea
secuilor, susținute de către experți în domeniu și, ca o activitate inedită, o introducere în
folosirea și originea runelor secuiești.
În acest an, datorită faptului că întâlnirea a avut loc în preajma Zilei Internaționale a Femeii,
a avut loc și un eveniment special de celebrare a doamnelor și domnișoarelor. Acesta a
constat dintr-un extraordinar concert de muzică simfonică urmat de oferirea unor buchete
de flori și ciocolată tuturor participantelor.

Rotary Club Piatra Neamț Camena

Rotary Club Piatra Neamţ Camena a continuat, în luna martie, dezvoltarea proiectului
,,Ajutând refugiații ucrainieni”. Continuarea, precum și dezvoltarea acestui proiect se
datorează prietenului nostru Larry Laster, care împreună cu ai săi colegi, membri ai promoției
1964 ai Universității Dartmouth – Statele Unite ale Americii, au reușit să bugeteze intențiile
clubului cu o sumă importantă de bani.

Cu sprijinul anterior indicat, în acoperirea nevoilor
refugiaților ucrainieni, atât de greu încercați de
razboiul nedrept, au fost achizionate, de la articole
de îmbrăcăminte, produse de curățenie, diverse
aparaturi electrocasnice, etc.

Demn de remarcat este faptul că am reușit achiziționarea și montarea unui cort de mari
dimensiuni, la punctul de trecere al frontierei de la Stânca Costești, județ Botoșani, acesta fiind
dotat și cu un dispozitiv de încălzire, mese și bănci.

Totodată, ne-am dedicat și sărbătoririi frumoaselor doamne rotariene, cu ocazia zilei de 8
Martie.

De asemenea, în cursul lunii martie, membrii clubului au asigurat prezența atât la conferința
districtuală cât si la seminarul Distas 2022.

Clubul nostru a încheiat luna martie, organizând adunarea generală a asociaților precum și
comitetul director, în cadrul cărora s-au luat decizii importante atât cu privire la viitorul
clubului nostru cât și cu privire la modalitatea de implementare și dezvoltare a viitoarelor
rotariene proiecte.

Rotary Club București Cișmigiu
3 martie – Campania umanitară #ALL4UKRAINE / #TOTI4UCRAINA / Colectare de donații
pentru criza din Ucraina
La data de 3 martie clubul Rotarty București Cișmigiu a organizat și participat în București, o
campanie de colectare de donații pentru refugiații din Ucraina, aflați în mare ajutor umanitar.
Am reușit să stabilim o mobilizare cu ajitorul multor prieteni și printre aceștia se numeră:
Rotary Club București Cișmigiu, Uniunea Studenților din România (USR), Frends, Centrul
pentru Dezvoltare București, Forumul Tinerilor din România, FASMR - Federaţia Asociaţiilor
Studenţilor în Medicină din România, UN Youth Romania, Liga Studenților Români din
Străinatate – LSRS, Armata Salvării România.
S-au colectat și transportat produse de bază, necesare refugiaților ucraineni ajunși în țară în
ultimele zile și care se află în mare nevoie de ajutor. Printre aceste produse se regăsesc haine
de iarnă, produse de igienă personală (șampon, săpun, absorbante, periuțe și pastă de dinți,
șervețele umede), produse pentru nou-născuți (scutece, tetine, biberoane sterile, haine,
mâncare), măști chirurgicale, pilote, perne, pături, cearceafuri, prosoape, alimente
neperisabile (ulei, orez, paste, fasole, conserve, zahăr, supe instant, făină, mălai),
medicamente de uz larg, jucării, cărți de colorat, creioane pentru copii.

8 martie – Community Corps Cișmigiu
În aceasta perioadă tumultuoasă, cu zeci de organizații care ajută în efortul umanitar, este de
bun augur sa menționăm câteva asociații de studenți care fac diferența, în București.
Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB), ASCB - Asociația Studenților la
Construcții din București, Uniunea Studentilor Academiei de Studii Economice din București
(USASE), Societatea Studenților Voluntari – SSV, Centrul pentru Dezvoltare București Frends,
ASSP - UB Uniunea Studenților din România (USR), parteneri de nădejde ai Rotary Club
București Cișmigiu, cu voluntari minunați și forță de muncă incredibilă, sunt cei pe a căror
umeri stă CENTRUL DE COLECTARE PENTRU REFUGIAȚI #all4ukraine #toti4ucraina.
Community Corps Cișmigiu. Mulțumim.

8 martie 2 – “Femeia, enerna iubire!”
De 8 martie Rotary Club București Cișmigiu a pregătit un
spectacol superb pentru public.
Rotarienii noștri au strălucit ca de obicei, încântănd audiența
Odeonului: Soprana Arlinda Morava, Actrița Theodora
Stanciu și Dansatoarea Ana Iancu, prietena noastră de la
Rotary Club București Excelsior.
Fondurile încasate la eveniment au fost direcționate spre
efortul umanitar îndreptat spre Ucraina.

21 februarie – #all4ukraine/#toti4ucraina - Centrul de Colectare din București
Primul transport de ajutoare spre Ucraina, #all4ukraine/#toti4ucraina al Centrului de Colectare din
București, coordonat de Rotary Club București Cișmigiu, s-a înfăptuit ieri după amiază, mijlocit de
Rotary Club Delta Tulcea prin prietenul Rotarian Stere Fudulea, cu destinație spre Rotary Club Izmail.
Mii de mulțumiri tuturor donatorilor de până acum și nenumărate altele, și ele deosebite, prietenului
Rotarian Marian Mihalcea Rotary Club Danubius Giurgiu pentru că ne-a ajutat cu transportul și șofatul.
Urmează alte 3 transporturi cu ajutoare pe care dorim să le trecem peste vămile de la Siret și Sighetul
Marmației, în Ucraina, sperăm cu sprijinul Rotarienilor, și unul important spre Chișinău.
Coorganizatorii acestui proiect: Uniunea Studenților din România (USR), Centrul pentru Dezvoltare
București Frends, Liga Studentilor Romani din Strainatate – LSRS, FASMR - Federaţia Asociaţiilor
Studenţilor în Medicină din România UN Youth Romania, Forumul Tinerilor din România, Ștefan
Golescu 183 Armata Salvării România, Rotary România și Republica Moldova, Rotary International Club
Interact Cișmigiu, Rotaract Club București Cișmigiu, Community Corps Cișmigiu, RotaKids București
Cișmigiu.

9 martie – Întâlnire Rotary Club Orléans Val-de-Loire
Ieri am avut o întâlnire comună cu Rotary Club Orléans Val-de-Loire în sistem de conferință Zoom, cu
scopul de a strânge fonduri pentru Refugiații din Ucraina.
Împreună cu Clubul Îngemănat din Valea Loarei am hotărât, fără șovăială, să ne facem simțit ajutorul
cât mai repede, așadar vom avea curând finanțe pentru un ajutor umanitar substanțial.
Veniți alături de noi și vă rugăm donați:
IBAN LEI BCR RO78RNCB0071143937690001
IBAN EUR BCR RO67RNCB0071143937690005

10 martie – Întâlnire London Rotary Passport Club
La 10 martie, întâlnirea noastră Săptămânală de Club a fost una incredibilă, și nu exagerăm cu
nimic.
În sistem de video-conferință, am avut invitat London Rotary Passport Club. Ne-am făcut
prieteni noi, Rotarieni tineri și extraordinari, dornici să ajute activ în situația refugiaților din
Ucraina. Am hotărât împreună să strângem fonduri, noi aici prin #all4ukraine, ei prin acțiuni în
Marea Britanie și nu numai, căci au membri peste tot în lume.
Prezent alături de noi, la hotel, a fost Eric - membru la Rotary Club Kyiv, care ne-a relatat
emoționantă poveste a situației ucrainiene. Rolul lui este să strângă fonduri și materiale pentru
cauză, dorind să ajute cu orice preț. Și noi îi vom fi alături.
Iar seara nu putea fi completă fără Matthew și Spencer US Army Civil Affairs Team Romania,
care au participat la recomandarea lui Dave, colegul nostru de la Armata Salvării România,
reiterând sprijinul lor.

11 martie - #all4ukraine/#toti4ucraina Transport
Al doilea transport cu ajutoare umanitare către refugiațin Ucraina s-a înfăptuit ieri seară. Am
dus un transport 3.5 tone la Suceava pentru a fi direcționat spre ucrainienii din Cernauți, la
Rotary Club - Chernivtsi, via Vama Siret.
Mulțumim mult celor care ne-au preluat în capitala Bucovinei, prieteni și colegi de la Interact
Club Suceava-Bucovina, Rotaract Suceava Bucovina, Rotary 2241 Suceava Bucovina, în special
Florinei - Președinta Rotaract, Manager la DPD Suceava și lui Rafael - DIR 2020-2021,
actualmente în Interact Advisory la Rotary Internațional.
Nu este prima oară când colaborăm cu ei, sunt cruciali pentru efortul Rotarian în zonă și ne
bucurăm că viitorul Rotary stă pe mâini bune. Bravo Florina și Rafael.

16 martie - Proiect pentru copiii de la Fundația Metropolis
Luni, 14 martie 2022, am desfășurat un proiect pentru copiii de la Fundatia Metropolis, sub
ghidajul Actriței Cezara Munteanu, Membru Aspirant Rotary Club București Cișmigiu.
Workshop-ul de Dezvoltare Personală prin Jocuri Teatrale a fost un real succes și o gură mare
de aer și de bucurie pentru copii, la ieșirea din pandemie. Ne-am jucat, ne-am distrat și am
vorbit despre cum este să fii actor, să joci în filme sau să fii pe scenă. Concluzia intalnirii:
“Doamnă, când mai facem?”.
Mulțumim mult colegei noastre Felicia Filip pentru că ne-ai oferit, cu drag, un spațiu pentru
desfășurarea evenimentului în Opera Comică pentru Copii și Frends Centrul pentru Dezvoltare
București pentru coordonare.

16 martie 2 – Întâlnire cu Rotary Club of Dubai
La data de 15 martie 2022, ne-am ținut Întâlnirea Săptămânală, fiind prezenți pe 2
continente. În București și în Dubai.
A fost, de fapt, o Întâlnire Comună cu Rotary Club of Dubai. Prietenii noștri din Emiratele
Arabe Unite ne-au făcut o primire frumoasă iar subiectele de discuție s-au învârtit în jurul
ideilor de proiecte pentru viitorul apropiat: un Global Grant cu desfășurare în Africa și o
vizită în România.
James, Președintele Clubului, colegii săi și Glenn de la Rotaract Dubai au fost gazdele
perfecte și le mulțumim cu bucurie. Mulțumim de asemenea, Filomenei și lui Giuseppe
pentru legătura creată. O prietenie puternică a început!

21 martie – Ajutoare umanitare pentru Ucraina
Am desfășurat și al treilea transport cu ajutoare umanitare pentru refugiații crizei din
Ucraina. Destinația acestuia a fost trasată prin nordul României, către Rotary Club Rakhiv, via
Sighetu Marmației.
Cei care ne-au ajutat să facem posibilă această acțiune sunt Prietenii de la Rotary Club Baia
Mare 2005 care, din punctul nostru de vedere, au reușit să ducă cele mai multe ajutoare în
Ucraina. Neobosiților din Maramureș le mulțumim și le urăm succes mare în continuare.
Călătoria nu a fost lipsită de peripeții și nu o să spunem mai mult decât că am avut parte de
un înger, de un Rotarian rar, care a dormit 1 oră ca să ne rezolve problemele, care ne-a pus
la dispoziție totul (casă, mașină, prieteni, legături) și care ne-a adus la liman, profesionist, cu
liniște și cu zâmbet. Ele este Călin Tătaru, președintele Clubului băimărean.

24 martie – Ajutoare umanitare către refugiații ucrainieni din Republica Moldova
Transportului cu numarul 4, în valoare de 25.000 EUR, a avut ca destinație orașul Chișinău. Frații
noștri Rotarieni de la Rotary Club Chisinau l-au preluat si s-au ocupat de distribuirea acestuia
către refugiații ucrainieni din Republica Moldova.
TIR-ul cu alimente, haine, saltele, cearșafuri, saci de dormit, perne, produse de igienă,
produse de curățenie, cărucioare pentru copii, produse pentru copii, după o serie de peripeții,
a ajuns în capitala Republicii Moldova. L-am descărcat în două locații: Centrul de refugiați de
la Zimbru Chisinau și Centrul de colectare al Rotarienilor din Chișinău.
Mulțumim tuturor celor implicați, pentru că a fost o desfășurare de forțe majoră. Centrele de
colectare care au făcut posibil transportul sunt: Centrul Pentru Dezvoltare Craiova Frends și
Centrul pentru Dezvoltare București Uniunea Studenților din România (USR). Voluntarii din
Craiova și București au muncit neîncetat, ultima lună, și merită toată gratitudinea.
În aceeași măsură trebuie să le mulțumim și Cluburilor Rotary implicate activ la această reușită
Rotary Club Chișinău Centru și celorlalte organizații care au pus umărul substanțial precum:
Ștefan Golescu 183, London Rotary Passport Club, Rotary Club Orléans Val-de-Loire, Paris
Rotary Club, Sioux Falls Downtown Rotary, Rotary Club of Sioux Falls – West, Rotary District
5610, Hope Haven, FASMR - Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România,
Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinatate – LSRS, UN Youth
Romania, Armata Salvării România, Siguranta Auto Copii, Magiun din prune Topoloveni,
Didactica Publishing House, LaserMaxx România, SmartBill România, Softbinator Technologies,
Spark România, DPD Suceava DPD România.

28 martie – Plantarea de stejari din comuna Brazi
Sambătă 26 martie, am participat, împreună cu Cluburile Rotary International din București
(CIB), la plantarea de stejari în comuna Brazi – Prahova.
Ne-am alăturat inițiativei Act for Tomorrow și cu drag am plantat, cu cei 65 de voluntari, o
parcelă însemnată, adiacentă parcului din comunitatea prahoveană.
Am fost împreună Rotarieni de la Rotary Club București Levant, Rotary Club București Phoenix,
Rotary București Heritage, Rotary Club Bucharest Central, Rotary Club Bucharest, Rotary Club
București Cișmigiu și tineri de la Rotaract Club București, Rotaract Club București Cișmigiu,
Club Interact Cișmigiu, RotaKids București Cișmigiu și Community Corps Cișmigiu.

28 martie – Training pentru viitori membrii Rotary
În acest weekend aproximativ 90 de rotarieni din toată țara s-au întâlnit la Alba Iulia, pentru
primul training de pregătire a membrilor Rotary care își vor servi clubul în anul 2022-2023
DIST.AS.
A fost o ocazie de conectare cu viitorul Guvernator Florin Mărginean și echipa lui districtuală,
dar mai ales cu viziunea lui de a pune în practică tema anului viitor IMAGINE ROTARY.
Pentru ca evenimentul să fie de succes, au contribuit colegii de la Rotary Club Alba Iulia și
facilitatorii: PDG Ovidiu Valeriu Cos, PDG Solovastru Mircea.
Din Comitetul districtual viitor: Secretary Florin Secșiu, Treasurer Gabriel Tamas Szora, YEP
Chair Cristina Voina, Member Engagement Chair Dan Cusnir, DG Elect Ovidiu Constantin
Bunget si echipa districtuală din mandatul actual: DG Adrian Luca și DE Secretary Adelina
Clop.
Din partea Rotary Club Cișmigiu au participat colegele noastre Georgiana Iordache, viitor
trezorier, și Emilia Bradea Popescu, viitor secretar.

29 martie - Caravane Naționale a Micului Pasager
Siguranța Auto este crucială! Astfel am dat startul primei Caravane Naționale a Micului
Pasager, sâmbătă 26 martie 2022. Acesta este un proiect marca Siguranta Auto Copii și
Rotary Club București Cișmigiu, coordonat de Alice Dona.
Prima oprire a fost la Institutul de Cercetare - Dezvoltare al Universității Transilvania din
Brașov, unde partenerii noștri de la Rotary Club Brasov, oameni cu suflet frumos, ne-au fost
alături încă de la primele pregătiri.
Și nu îl ultimul rând , mulțumim și prietenilor noștri de la Didactica Publishing House, care
ne-au oferit cele 3 premii, astfel făcând fericite 3 familii

30 martie - Balul Femeii Rotariene 2022
Vineri, 25 martie 2022, am participat la Balul Femeii Rotariene, organizat de Cluburile
Bucureștene din Districtul 2241 Rotary România și Republica Moldova.
Seara a fost una reușită, evenimentul fiind primul de amploare, după ieșirea din pandemie.
Le mulțumim tuturor participanților și organizatorilor.
Fondurile strânse în urma proiectului vor fi întrebuințate pentru achiziția unui aparat
medical cu ultrasunete pentru detectarea precoce a cancerului la sân.

30 martie - Legal Half Maraton
Duminică, 27 martie 2022, am participat la organizarea Legal Half Maraton și a fost o
experiență frumoasă.
Alături de prieteni de la alte Cluburi (Rotary, Interact), colegul nostru, Florin Andrei, a
coordonat un punct de hidratare.
Rotary International si Rotary Club București Cișmigiu sprijină orice acțiune care presupune
activități sportive, mișcare și viață sănătoasă.

Rotary Club Arad
În luna martie a anului rotarian în curs, Rotary Club Arad a venit în sprijinul Asociaţiei
Handicapaţilor Neuromotori din România, filiala Arad, a carei presedinta a fost regretata
Ecaterina Jager, sufletul acestei asociatii.
Ajutorul a constat în donarea unor aparate, paturi, scaune cu rotile și alte accesorii
indispensabile pentru deplasarea și ingrijirea talentatelor membre ale acestei asociații din
mâinile cărora ies an de an minunatele lumânări pe care acestea le prelucrează și care ne
luminează mereu sufletele în ocazii speciale și sărbători.
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