Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241

Să urăm bun venit unui nou club în Districtul 2241 - Rotary Club Curtici.
Le dorim viață lungă, prietenie și multe proiecte frumoase.
Pentru prima dată, un club este sprijinit în formarea lui de 2 cluburi, respectiv Rotary Club
Arad și Rotary Club Arad Cetate și totodată alături de prezența colegilor din Buziaș și
Timișoara, participă foști și viitori guvernatori ai Districtului 2241 și nu în ultimul rând, la
cartare participă alături de DG Adrian Luca și DG Lions 124 România - Pompilia Szellner.
#ServeToChangeLives #ServiceAboveSelf

Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241
"Bucovina un "colț de rai" cu oameni pe măsură frumuseților locului" - DG Adi Luca
Vizita multi-club a Guvernatorului Adrian Luca la care au participat Rotary Club Botoșani,
Rotary Club Suceava Cetate, Rotary Club Suceava Bucovina, Rotary Club Câmpulung
Moldovenesc Rarău Bucovina, Rotary Club Fălticeni și Rotary Club Vatra "Dornei".

#ServiceAboveSelf #ServeToChangeLived

ROTARY CLUB KEZDIVASARHELY –
TÂRGU SECUIESC
1 octombrie – Ziua Mondială a Inimii
La data de 29 Septembrie 2021, Clubul
Rotary Kzdivasarhely – Targu Secuiesc a organizat
în cadrul proiectului "Promenada Inimilor",
pentru prima oara sărbătorirea “Ziua Mondială a
Inimii”.
A fost promovat si prezentat pe pagina de Facebook a clubului si la emisiunea de radio
de la Profi Radio Targu Secuiesc de OLAH Agota - presedinte Rotary Club Kezdivasarhely – Tg.
Secuiesc.
Evenimentul s-a desfășurat în condiții de siguranță cu sprijinul partenerilor noștri:
Primaria Municipiului Targu Secuiesc, Inspectoratul Județean de Poliție, Asociatia Zold Nap
Egyesulet – Green Sun Association si Asociatia Wegener Pro Sanitate.
Startul a fost dat miercuri 29 septembrie 2021, ora 17.00, prin organizarea unei
plimbari pe un traseu de 3,5km, la care au fost invitați să participe toți cei dornici de mișcare.
Au participat mai mult de 200 de copii si adulti de toate varstele.
In cadrul plimbarii au fost trei puncte de … unde participantii au primit apa si mere, iar
la sfarsitul traseului au primit cadouri prin tragerea la tombola.
Ne-a bucurat prezenta participantilor la acest eveniment si speram ca mesajul actiunii
noastre de a reaminti tuturor ca în această perioadă atipică e să păstrăm un stil de viaţă cât
mai sănătos, reamintind tuturor că activitatea fizică, minimum 30 de minute pe zi, este cel mai
bun mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare.
Mulţumim presei, care a susținut această acțiune, profesorilor, sponsorilor și
colaboratorilor care de fiecare dată au contribuit la bunul mers al evenimentului.
“Să ne amintim că inimile noastre au nevoie de atenție şi din punct de vedere fizic, nu
doar emoțional!”

PROIECTE ROTARY CLUB PIPERA LUNA OCTOMBRIE 2021
1. Infiintarea Clubului Interact Pipera – 01 octombrie 2021
In cadrul unei ceremonii desfasurate intr-o sedinta
ordinara a Clubului Rotary Pipera a avut loc semnarea
de catre Presedintele clubului a Chartei de constituire a
noului Club Interact Pipera , avand 10 membri fondatori
. Clubul Interact Pipera desfasoara o ampla campanie de
recutare de noi membrii , este deja foarte present pe
retelele de social-media si participa active la proiectele
Rotary Pipera dar isi contureaza si proiectele proprii.

2. Lansarea “Ghidului Bunelor #ecomaniere in reciclare “
In data de 1 octombrie 2021 a avut loc lansarea Ghidului Bunelor #ecomaniere in reciclare
, proiect al Asociatiei Volens si Patrula de Reciclare si in cadrul caruia Clubul Rotary Pipera a
avut o contributie importanta , prin sponsorizarea capitolului “Economia de apa si energie” ,
unde a fost promovat proiectul Rotary International privind gospodarirea sustenabila a
resurselor de apa .
Ghidul este primul „manual” de #educație de #mediu creat în colaborare cu beneficiarii
Patrulei de Reciclare. Zeci de echipe din grădinițe, școli și licee din toată țara povestesc despre
schimbările pe care le-au produs în propriile școli, familii și comunități, în cadrul programului.
Astfel, pe lângă informații și sfaturi practice, acest ghid este o colecție de gesturi și acțiuni
care funcționează, adaptate la situații reale de viață și la contexte locale diferite.

3. Clubul Rotary Pipera s a angajat in sustinerea financiara a proiectului muzical “Mihail
Jora - Timpul care apropie” . – 03 octombrie 2021
Impreuna cu Rotary Club Bucuresti si alti numerosi sponsori , clubul Rotary Pipera s-a
angajat in sustinerea financiara a concertului aniversar cu tema “Mihail Jora – Timpul care
apropie” care va avea loc in data de 8 noiembrie 2021 .

4. Donatie de laptopuri si imprimante – 17 octombrie 2021
Prin generozitatea companiei Temenos Romania , un vechi si statornic partener al clubului
nostru , Rotary Club Pipera a realizat o donatie de 40 laptopuri de mare performanta catre trei
unitati scolare ai caror elevi vor avea astfel conditii mai bune pentru invatarea online . Astfel ,
15 laptopuri si o imprimanta au fost predate catre Asociatia Culturala pentru Educatie
Procultura Surzilor-Liceul tehnologic Special nr. 3 , 10 laptopuri catre Liceul Greco-Catolic
"Timotei Cipariu" din Bucuresti si 15 laptopuri catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Vanatorii Mici ,
judetul Giurgiu.

5. Serile Rotary Club Pipera – “ Vaccinarea COVID-19 – Riscuri vs. Beneficii pentru individ si
societate “
In cadrul proiectului Serile Rotary Club Pipera a avut loc o dezbatere exceptionala cu tema
"VACCINAREA COVID 19 : Riscuri vs. Beneficii pentru individ si societate. "
Sub moderarea colegului nostru Silviu
Hotaran , au raspuns invitatiei noastre colegul
Prof Univ Dr. Bogdan Miron , medic primar
pneumologie Institutul Marius Nasta , Dr. Adrian
Marinescu , director medical Institutul Matei
Bals , Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu , sef department
la Facultatea de Stiinte Politice Administrative si
ale Comunicarii , Univ Babes Bolyai Cluj Napoca .
La dezbatere au participat 100 de colegi
rotarieni printre care DG Adrian Luca si DGE
Florin Marginean.

Rotary Club Bistrița Nosa
1. Proiectul “Rotary Bistrița Nosa susține Via Transilvanica”
Într-un final cald de toamnă, Rotary Bistrita Nosa a organizat o
acțiune de întreținere a traseului de 8 km din "Via Transilvanica" pe
care Clubul nostru l-a adoptat, cuprins între Biserica din Jeica și
Castelul Teleki din Posmuș, județul Bistrița-Năsăud. Acțiunea a constat
în ecologizare, întreținerea și refacerea marcajelor deteriorate în
cursul verii.
Parteneriatul RC Bistrița Nosa cu Asociația Tăsuleasa Social este
unul început în urmă cu mulți ani, prin organizarea taberelor YEP de
voluntariat. Parteneriatul s-a dezvoltat apoi și cu privire la proiectul
"Via Transilvanica" – un proiect genial ce a plecat din Bistrița-Năsăud,
fiind inițiat și dezvoltat de Asociația Tăsuleasa Social. Clubul nostru a
susținut financiar, în cursul anului 2019, printr-o contribuție de 3.000
de euro, amenajarea a 3 km din acest traseu, pe teritoriul județului nostru și, în cursul acestui an, a
adoptat spre îngrijire cei 8 km menționați mai sus.
Via Transilvanica – ”Drumul care unește” este cel mai ambițios proiect
de promovare a turismului din România, leagând culturi și obiceiuri pe tot
parcursul său de aproximativ 1.400 km, de la Drobeta-Turnu Severin - unde
a intrat pentru prima dată în țară Regele Carol și până la Putna, unde se
odihnește domnitorul Ștefan cel Mare. Este un proiect mare și frumos, care
face mai puternice legăturile între rădăcinile adânci ale istoriei noastre și
ceea ce vrem să construim pentru viitor și generații întregi vor avea prilejul
să cunoască mai multe despre originile noastre, despre țara în care trăim și
despre ceea ce natura are de oferit. Până la finalizare mai este puțin și, mai
mult, visul Tășuleasa Social este de a amenaja acest traseu cu macadam,
astfel încât să poată fi utilizat 8 luni pe an.
RC Bistrița Nosa consideră acest proiect ca fiind unul de nivel districtual și invită cluburile și
Districtul să se implice, sprijinindu-l în diferite moduri. Vrem să mergem mai departe, iar sprijinul vostru
e de neprețuit! Mai multe detalii despre Via Transilvanica aici: https://www.viatransilvanica.com/.

2. Proiectul “ROTARY HANDS ACROSS WATER”
Ca urmare a întâlnirilor și acțiunilor avute în comun cu Districtul Rotary 2490 Israel și
a faptului că PDG Avner Fuchs este WASRAG Ambasador al RI pentru proiectele de apă și
sanitație în zona Rotary a Districtului nostru, am fost contactați și invitați in anul 2019 să ne
alăturăm unui Program de înfrățire între școli din mai multe țări, sub egida Rotary Hands
Across Water (RHAW), inițiat de mai multe organizații din Israel.
Proiectul, materializat în Global Grant No. 2099026/2020 are ca scop sensibilizarea
tinerei generații cu privire la problemele existente în infrastructura de apă, pericolul pe care îl
reprezintă lipsa apei, împărtășirea de cunoștințe și schimbul de idei cu alți tineri din alte țări,
dar mai ales identificarea, împreună, de soluții de rezolvare a problemelor care să poată fi
implementate în viitor.
În cadrul Proiectului Pilot desfășurat în perioada Noiembrie 2020 - Iunie 2021 au fost
înscrise, ca sponsori, 40 de Cluburi Rotary, majoritatea din Israel, dar și din alte țări: USA, India,
Germania, Albania, Kosovo, Polonia, la care s-au alaturat și 3 Cluburi din Districtul 2241, RC
Iasi “Curtea Domneasca”, RC Oradea 1113 și RC Targu Jiu.
România a fost reprezentata de 4 școli: EuroEd Iași, Colegiul “Emanuil Gojdu” Oradea,
Colegiul “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu și Colegiul “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.
Ca urmare a succesului avut de Proiectul Pilot și la invitația partenerilor din Israel,
adresată Districtului 2241, cu spijinul Guvernatorului Adrian Luca, alte 4 Cluburi din România
și un Club din Republica Moldova au ales să se alature și să susțină acest minunat Proiect: RC
Arad, RC Bistrita Nosa, RC Chisinau Triumph, RC Constanța Pontus Euxinus și RC Oradea Art
Nouvea.

Școlile nou incluse în Proiect, alături de cele 4 școli din etapa Pilot, sunt: Colegiul
“Moise Nicoara” Arad, Colegiul “Preparandia” Arad, Colegiul “Andrei Mureșanu” Bistrița,
Liceul Tehnologic Lechința, Colegiul “Petru Ștefanuca” Ialoveni, Colegiul “Mircea cel Bătrân”
Constanța, Colegiul Greco-Catolic “Iuliu Maniu” Oradea.
La acest moment, după țara gazdă – Israel, Districtul 2241 are 11 școli cu zeci de
profesori și elevi implicați în cadrul Proiectului, având cel mai mare număr de participanți din
toate țările invitate pentru a face parte din acesta.
Lunile Octombrie și Noiembrie au fost lunile de organizare, respectiv acomodare cu
Proiectul și principiile acestuia, împreună cu partenerii din Israel, HI-TEACH, specializați în
Proiecte educaționale pentru apă, energie și mediul înconjurător. După ce, la nivelul fiecărei
școli s-au constituit grupurile interdisciplinare de profesori care vor fi implicate, s-a continuat
cu formarea grupurilor de elevi de la fiecare școală: 20-25 de tineri cu preocupări în acest
domeniu și vorbitori de limba engleză.
În luna Noiembrie 2021 au avut loc două întâlniri on-line cu partenerii din Israel,
ocazie cu care profesorii participanți și reprezentanții Cluburilor Rotary implicate au primit din
partea echipei HI-TEACH mai multe informații despre Proiectul RHAW și a fost împărtășită
experiența Proiectului Pilot, derulat anul trecut. De asemenea, au fost prezentate echipele de
profesori, precum și școlile pe care le reprezintă fiecare.
Începand cu luna decembrie 2021 se va trece la întâlniri comune profesori-elevi,
specialiști HI-TEACH și scolile partenere din Israel, în conformitate cu Planul de acțiune stabilit
și cu etapele bine definite de desfășurare.
Toți participanții la acest Proiect consideră că atât maniera în care este conceput, cât
și implementarea lui le vor adduce valoare adăugată, nu doar lor, cât și comunităților din care
fac parte.

Rotary Club Deva Castrum
Armando
Armando este un băiețel de 12 ani, în
clasa a VI a la o școală din Deva. L-am cunoscut
în urmă cu vreo șapte ani cănd am găndit
proiectul Ajută un copil să meargă la școală.
Era singur prin oraș, cerșea. Avea o
expresie putin aparte, iar din vorbă în vorbă am
ajuns să ne cunoaștem. Mai are nouă frați dintre
care patru mai mici. Locuiesc împreuna cu
părinții într-o casă, greu de spus casă, într-o
încăpere improvizată cu un mic hol la intrare, de
aproximativ 20 metri pătrați. Locuința lor se afla
într-un cartier mărginaș, unde în jur de 100 de
persoane au acces la un singur furtun cu apă
rece ,fie vară fie iarnă ! Curent electic n-au, o
soba încălzește, pe timp de iarnă, încăperea.
In prezent sunt la școală vreo 3-4 dintre
frați. N-au tabletă, n-au telefon. Armando știe ce
e școala on line dar el și frații lui nu s-au putut
folosi de ea. Au trecut clasa. Ceea ce m-a
bucurat. M-a bucurat si mai mult că-și dorește
să se facă mecanic, mecanic auto. Toate
mașinile au nevoie de reparații, întreținere, mi-a spus într-o zi. Asta dupa ce an de an l-am tot
intrebat ce ar vrea sa se faca ,iar el ridica din umeri. Armando e un copil isteț, binevoitor și
săritor, imediat se face plăcut, comunică repede și e foarte amabil. A învățat să devină
politicos, acum salută și chiar întreabă "ce mai faceti, doamna?". An de an clubul nostru
împreună cu rotakizii și interactorii l-am ajutat pe el și pe frații lui la început de an școlar, de
sărbători, în vacanțe. Am apreciat acum că visează să facă o meserie. Tatăl lui lucrează cu ziua,
iar mama este acasa cu copiii mai mici. Toți văd că este greu, amenințător, dar s-au obișnuit
așa ! L-am învătat că nu e bine să cerșească, a și înteles asta, numai că majoritaea din cartier
asta face aproape tot timpul.

Societatea lui acest model i-l oferă. De fapt Armando trăiește în două lumi paralele.
Una la școală, alta acasă. Ințelege că șansa lui este școala. Deocamdată nu se poate desprinde
din lumea lui, de familia lui, de rude...Zilele trecute am fost cu el să cumpărăm măncare.
Trecănd printre rafturile unui supermarket spre casierie l-am întrebat daca ar dori ceva special
pentru el. Pe loc a spus: cartofi, doamna ! Cartofii ne plac la toți din casă ! Am luat cartofi,
firește , cu găndul căt de pretențiosi putem fi unii dintre noi, căte dificultăți invocăm cu școala
on line, cu purtatul măștii și cu altele...Am trăit și trăiesc un sentiment al neputinței, un fel de
jenă față de Armando. Din nefericire sunt mulți copii ca el. Acum , înainte de Moș Nicolae
rotakizii si interactorii au ales sa-l ajute din nou pe Armando si familia lui. A fost o întălnire cu
puțină socializare, cu urări, cu bucurie pentru toți.
Armando va fi numele unui proiect pe care l-a propus un interactor pentru orice
situație în care sprijinim un copil să meargă la școală, să viseze la o meserie și să facă tot ce
poate pentru a-și căștiga demnitatea.

După 20 de ani!... Premieră inedită la Sighet: s-a decernat „Virtutea
Rotariană”!
Rotary Club Sighet (2001)
29 noiembrie 2021

Deși pandemia ne-a ținut departe unii de alții, chiar ne-a întârziat/ blocat unele proiecte,
poate ne-a făcut mai reticenți, această încercare este un moment din viața oricărui club în
care membrii trebuie să strângă rândurile, să facă apel la „istorie” și să dea un restart
organizației.
Rotary Club Sighet a împlinit în vară 20 de ani de existență, având o „istorie” încărcată cu
o mare diversitate de proiecte, cu un nucleu frumos de membri, păstrat aproape intact de-a
lungul timpului, cu emoții, dureri (generate de plecarea definitivă a unor colegi), speranță,
orgolii dar, mai ales, cu prietenii pe teremen lung sau cum spunem mai nou... sustenabile!
Începutul a fost fabulos pentru noi, anul 2001 a însemnat o bornă provocatoare, am urcat
rapid, am fost remarcați, apreciați, dați exemplu... wow, este Sighetul!... am fost la Sighet!...
Alte și alte cluburi au intrat în familia Rotary, bucuria prieteniei și a implicării filantropice
a cuprins, încetul cu încetul, întreaga țară. Ne-am bucurat live la diverse întâlniri, baluri etc.
dar și... seminarii și-am crescut împreună cu rotarienii de pretutindeni.
Ultima
perioadă,
de
(auto)izolare, ne-a restricționat
visele și visurile dar, sper și cred,
normalitatea de „dinainte” să ne
aducă din nou împreună. Împreună
în inițiative, împreună în proiecte
inedite, împreună în bucurii și
principii rotariene.
Cu gândul la trecut, dar cu mari
speranțe pentru viitorul imediat,
clubul nostru a luat inițiativa „inventării” unei Distincții care să rămână - alături de alte
simboluri - în vitrina celor care sunt onorați pentru „arma de tărie”, pentru că pot fi considerați
repere, modele.

Da, am decis să-i onorăm pe cei care au rămas împreună în Club, care n-au abandonat un
grup minunat care s-a născut și aici, la Sighet, sub semnul „Testului celor 4 întrebări”,
ROTARIENI care nu s-au retras la cea mai mică piedică, care nu s-au speriat de „spaimele”
lumii, Oameni care au continuat să sprijine - concret - dorința de-a „schimba viețile/ change
lives”... celorlalți!
La ultima ședință din luna noiembrie a.c. a clubului
nostru a fost decernată în premieră - națională și chiar
mondială :)) - Distincția „Virtutea Rotariană” colegilor
noștri Vasile Godja și Mircea Cupcea pentru „atingerea”
vârstei de 70 de ani (ambii născuți în luna decembrie) și
parcurgerea (cu maximă asiduitate) a celor (peste) 20 de
ani din viața Clubului nostru (chartat în iulie 2001).
Această distincție va fi acordată și pe viitor membrilor
din Clubul Rotary Sighet, colegilor care vor împlini vârsta
de 70 de ani și vor avea continuitate în club, „seniorilor”
noștri care au fost și sunt implicați și dedicați Clubului. În plus, concitadinilor din comunitatea
noastră, care se remarcă pentru implicare excepțională în proiectele noastre le poate fi
acordată această distincție.
Da, poate am fost un pic mai „tăcuți” - comparativ cu anii de „glorie” - dar proiectele
noastre au continuat, continuă și - mai ales! - vom coopta în familia RC Sighet noi membri de
excepție, care vor asigura mișcării rotariene locale... viață veșnică!
Ne dorim și vă doresc, dragi prieteni rotarieni din întreaga țară, acum, la apropierea
sfârșitului de an calendaristic, să avem cu toții, muulți, muulți ani de viață activă, rodnică,
onorbilă, pentru binele.... Cetății Rotary!
Acesta-i Adevărul!!...
Ion Mariș - RC Sighet

Rotarianul sighetean Joseph Geebelen, medaliat de Episcopia Maramureșului
și Sătmarului!
Rotary Club Sighet (2001)
29 noiembrie 2021
Faptele bune nu sunt făcute pentru a atrage atenția, pentru a epata sau pentru a crea...
vizibilitate. În concepția sigheteanului - belgian Joseph Geebelen, a fi membru într-un Club
Rotary - în cazul nostru, Rotary Club Sighet (2001), nu înseamnă a-ți aroga o postură - invidiată
de unii - de... VIP.
Joseph nu este la primul gest, este un om de afaceri care încearcă, fără
a intra în lumina reflectoarelor, să ajute tacit și să intervină „de îndată” când conjunctura o
cere,
Din anul 2012, de când a devenit membru activ în clubul nostru, Joseph (președinte în
anul 2015 - 2016/ Be a Gift to the World) s-a „autosesizat” constant, din principiu, la multe
dintre greutățile identificate în comunitatea locală și a întins o mână (solidă) de ajutor. Se pot
„extrage” multe exemple din șirul important de gesturi de omenie rotariană pe care Joseph
le-a făcut de-a lungul ultimilor ani dar, m-a rugat să nu-i menționez niciodată numele, să
păstrez discreția. Evident că n-am ținut - întotdeauna - cont de dorința lui și am mai... greșit.
Îmi pare rău, Joseph, dar o voi face din nou! :))
La începutul lunii noiembrie a.c., Joseph
Geebelen a decis să doneze 30 (treizeci) de
colțare (produse de export executate în fabrica
lui din Sighet), cu un design deosebit, pentru
destinații/ scopuri nobile.
De o donație de 10 (zece) bucăți din aceste
colțare a beneficiat și Centrul Social „Sfinții
Brâncoveni”, care oferă asistență socială,
comunitară și spirituală în Parohia „Sfânta
Cuvioasă Parascheva”, Desești - Protopopiatul
Sighet.
Pentru acest gest, colegului nostru Joseph Geebelen, binefăcător, i s-a decernat „Medalia
Omagială Preot Nicoale Gherman” de către Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Această
distincție este o recunoaștere duhovnicească a faptului că belgianul - sighetean - rotarian este
bine integrat și respectat de către comunitatea locală.
Ion Mariș
RC Sighet
Past-president/ Secretar 2021 - 2022

”Ajutăm copiii de la sat să citească si calculatoare pentru laboratorul de
informatică”
Rotary Club București HERITAGE – Moștenire
26 Noiembrie
Pe 26 NOIEMBRIE, Rotary Club București HERITAGE a
aniversat 1 an de la înființare!
Deși ne aflăm în plină perioadă pandemică, Clubul
a găsit resursele necesare pentru mai multe proiecte și
acțiuni, atât de sine stătător cât și în colaborare cu celelalte
Cluburi bucureștene.
Sărbătorirea împlinirii unui 1 an de existență a fost marcată printr-o nouă acțiune: donarea
unui număr de 2000 de cărți Bibliotecii Școlare din comuna Șinca Veche, Jud.Brașov.
Tot cu această ocazie, prin grija colegului nostru Daniel Mereută, au fost donate
Laboratorului de Informatică a Școlii Gimnaziale “Gheorghe Șincai” 6 calculatoare echipate
complet și o imprimantă.
Un număr de 200 de elevi ai școlii vor beneficia de aceste donații.
Prin decizia noastră de a continua acest proiect și în cursul anului următor, încercăm să
sprijinim copii din familiile cu posibilități materiale reduse, de la sate, pentru a avea acces la
cultură și la dispozitive informatice în vederea dezvoltării abilităților lor de învățare și
comunicare.
Suntem călăuziți în continuare de deviza acestui an rotarian: “Să servești pentru a
schimba vieți! “
Bogdan Valeriu Popa - Președinte Rotary Cub Bucuresti HERITAGE

Rotary Club Râmnicu Vâlcea a demarat prima etapă a Proiectului „Pentru
România verde”

Sâmbătă, 13 noiembrie 2021, în Parcul Central din Călimănești, s-a desfășurat prima
etapă a proiectului: “Pentru România verde" realizat de Rotary Club Râmnicu Vâlcea în
parteneriat cu Romsilva-Direcția Silvică Vâlcea și Primăria Călimănești.
Membrii Rotary Club Râmnicu Vâlcea alaturi de membrii Clubului Interact Râmnicu Vâlcea au
plantat 50 de tei în Parcul Central Călimănești, întregind peisagistic frumusețea acestui loc.
Dorim să contribuim la menținerea și îmbunătățirea unui climat verde, atât de necesar
sănătății tuturor, în prezent cât și pentru generațiile viitoare. Proiectul nostru este “un
început” pentru o implicare activă a clubului nostru în probleme de mediu și ne dorim în
continuare ca a doua etapă a acestui proiect de impact și în același timp, de suflet, să se
desfășoare la Râmnicu Vâlcea.
Mulțumim partenerilor noștri si tuturor celor care, în aceasta zi frumoasă de toamnă
au contribuit la demararea proiectului "Pentru România verde".
Liliana Dorina Blidaru,
Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea, 2021-2022

Rotary Club Râmnicu Vâlcea și ”Spiridușii Interact” vă oferă și
anul acesta
”O CANĂ de FERICIRE” – la Târgul de Crăciun – Scuarul Mircea
cel Bătrân
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea continuă tradiția
proiectului ”O CANĂ de FERICIRE” și, cu sprijinul Primăriei
Muncipiului Râmnicu Vâlcea, îi invită pe râmniceni în perioada 1
decembrie -6 ianuarie să savureze un vin fiert, un ceai, o
ciocolată caldă sau o cafea la Casuța Rotary, ocazie cu care, în
schimbul unei donații, vor primi o cană de ceramică,
personalizată cu însemnele celui mai activ ONG din Râmnic.
De asemenea inimoșii parteneri ai clubului Rotary Râmnicu Vâlcea, vor oferi o tombolă
cu surprize, celor care cumpără o ”Cană de Fericire”.
Donatiile vor contribui la finalizarea proiectului "Ambulanța" prin care se va
achiziționa si dona o ambulanță pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești,venind în
continuare în sprijinul pacienților internați în această perioadă grea de pandemie.
”Spiridușii Interact” vor orna, vor ajuta și vor anima Căsuța Rotary astfel încât, spațiul
oferit de Primăria Municipiului, să se transforme pentru câteva săptămâni într-o oază de
bucurie, bun gust și simpatie fața de toți cei care vor dori să sprijine acest proiect comunitar
deosebit.
Vă așteptăm cu drag zilnic între 16-21 să ne bucurăm împreună la Căsuța Rotary de o
”CANĂ de FERICIRE” !
Presedinte Club Rotary Râmnicu Vâlcea 2021-2022,
Liliana Dorina Blidaru

“Împreună susținem sănătatea”
Rotary Club Oradea s-a implicat în testarea gratuită COVID-19 prin serviciul de urgență
112

Rotary Club Oradea s-a implicat în acest an în comunitate în lupta anti COVID, punând bazele
unui serviciu mobil de testare gratuită în colaborare cu Asociația Filantropia Oradea și Serviciul de
Ambulanță Județean Bihor. Serviciul de testare a demarat la 1 noiembrie, doar în prima lună peste 500
de teste COVID 19, solicitate prin sistemul de urgență 112 de cei ce au prezentat simtome specifice
bolii, au fost făcute cu ajutorul Rotary Club Oradea.
Inițiativa rotarienilor orădeni a venit în contextul în care, în perioada de vârf a pandemiei, la
nivelul județului Bihor persoanele ce aveau simtome și cereau testarea prin serviciul de urgență 112
ajungeau să fie testate după 3-4 zile. În acest timp situația acestora se putea agrava sau mai mult,
nefiind confirmate cu COVID, puteau circula prin comunitate (magazine, mijloace de transport în
comun, loc de muncă, etc) îmbolnăvind și alte persoane.

“Plecând de la această realitate, am căutat
variante de a rezolva situația, de a ne implica, de a
ajuta comunitatea. Credem cu tărie că prin această
acțiune ajutăm oamenii să se testeze mai repede, să
se trateze mai repede, să scape de suferință, de
internări la spital sau de moarte, a declarat Emil
Bradea, președintele Rotary Club Oradea
Serviciul mobil de testare a funcționat după
un principiu simplu: Serviciul de Ambulanță Județean
Bihor a pus la dispoziție două cadre medicale, testarea
poate fi făcută doar de către persoane calificate. Cele
două mașini, șoferii și combustibilul au fost asigurate,
la inițiativa rotarienilor, de parteneriatul dintre Rotary
Club Oradea, Asociația Filantropia Oradea și Teatrul
de Stat Regina Maria (microbuzul pus la dispoziție de
Teatru este unul configurat pentru transportul
persoanelor cu dizabilități și a fost primit donație în
urmă cu 2 ani de la Rotary Club Oradea).

Dr Liciniu Venter, șeful Serviciului de
Ambulanță Județean Bihor a declarat că cel
mai mare avantaj al acestei initiative este
faptul că a scăzut timpul de așteptare a
pacienților pentru a fi testați. În plus,
deoarece deplasarea la solicitările de
testare prin 112 se făcea cu cele două
echipaje mobile, mai accesibile acestui tip
de intervenții, s-a redus presiunea asupra
echipajelor ambulanțelor care au putut
interveni la cazurile mai grave.
Proiectul este implementat pe
perioada în care, din cauza numărului mare
de cazuri Serviciul de Ambulanță Bihor nu face față, implicarea Rotary Club Oradea fiind influențată
atât de numărul de cazuri care vor solicita acest sprijin dar și de bugetul disponibil în proiect, colectat
din resursele membrilor clubului, a sponsorilor și a donatorilor.

Club Rotary București Cișmigiu
Luna: NOIEMBRIE, 2021

10 noiembrie – Ziua Recoltei 2021
La data de 10 noiembrie, ne-am bucurat împreună, în Familia Rotary Club București
Cișmigiu, de una dintre ultimele zile însorite de toamnă târzie.
Am sărbătorit Ziua Recoltei, varianta de pandemie, alături de colegi de la Rotary Club
București Levant, Rotary Club București Phoenix și Rotary Sessa Aurunca.
Ne-am distrat, ne-am simțit perfect iar fondurile adunate sunt direcționate acum către
Asociația Prietenia și beneficiarii acesteia, care au mare nevoie de serviciul rotarian.
Rotary poate deveni o cale bună și pentru tine, daca ni te alături.

22 noiembrie – Ajutor umanitar
La chemarea Magistraților din România, ne-am implicat într-o acțiune minunată,
organizata de Cluburile Rotaract România & Republic of Moldova din București.
45 de refugiați Afgani (dintre care 16 copii) au fost ajutați cu haine, alimente, veselă,
vase de gătit, electrocasnice, scutece, măști de protecție și ate produse necesare.
Colegii noștri din Rotary Club București Cișmigiu au achiziționat și au donat: veselă,
tacâmuri, vase de gătit, aspirator, fier de călcat, scutece, șervețele de toaletare și măști de
protecție.
Mulțumim, de asemenea, pentru donația însemnată din partea Magiun din prune Topoloveni!

24 noiembrie – Întâlnire cu Fundația Siguranța Auto Copii, Bruxelles
La invitația făcută de către Uniunea Europeană, am participat la Bruxelles, împreună
cu Fundația Siguranța Auto Copii, ca partener pe un grup de proiecte destinate transportului
în siguranță al copiilor.
Ne-am simțit incredibil și ne-am bucurat enorm la caștigarea celor 2 premii:
•
•

"Excelence in Road Safety Award" - pentru cel mai bun proiect de siguranță rutieră
pentru micii pasageri în UE, la categoria ONG-uri;
“Jacques Barrot” - premiul publicului pentru recunoașterea meritelor Fundației,
pentru cel mai bun proiect la toate categoriile.

Și toate acestea s-au întâmplat datorită unui Membru Aspirant al Rotary Club București
Cișmigiu, Alice Dona, care este inima neobosită a acestor inițiative care salvează zilnic vieți.
Sperăm să avem cât mai mulți copilași transportați corect în scaune auto testate la impact,
astfel încât să devenim o țară din ce în ce mai sigură pentru cei mici. Proiecte: Caravana
Națională Siguranță Auto Copii, Prima Scoică și Verde pentru Siguranță.
Comisia Europeană în România

26 noiembrie – „Noaptea Spiridușilor” a Operei Comice pentru Copii
Este timpul să o prezentăm pe Felicia Filip, membru de onoare al Rotary Club București
Cișmigiu și manager general Opera Comică pentru Copii. În iarca aceasta ne invită la distracție și
cultură, împreună cu familia.
Surpriza pe care v-o pregătește este un eveniment în premieră: „NOAPTEA SPIRIDUȘILOR” – o
călătorie muzicală pe tărâmul magic al sărbătorilor de iarnă.
2021 a fost un an care a trecut mai repede decât ne-am fi așteptat. Am clipit o dată după Târgul
de Crăciun și deja a început Vacanța Activă în București, program pe care l-am derulat la inițiativa
Primăriei Capitalei pentru copiii ai căror părinți nu puteau lucra de acasă în perioada vacanței
intersemestriale. Am mai clipit o dată și a început Școala de Vară la OCC, program pe care l-am
desfășurat pe toată durata vacanței de vară.
Desigur, ne-am răsfățat și cu premiere în Sala Mare, pe lângă zecile de titluri programate în
stagiune. Este vorba despre două spectacole fenomen: musicalul „School of Rock”, licențiat pentru
prima dată în România, și opera „Carmen și Toreadorul”, adaptată pentru prima dată pentru copii după
celebra creație a lui Georges Bizet.
Ne pregătim pentru un al treilea răsfăț, mult așteptatul spectacol „POVESTE DE CRĂCIUN”,
care anul acesta împlinește 8 ani. Așa că vă așteptăm cu mic cu mare și cu drag.

27 noiembrie – Pădurea Vie 2021
Azi am plantat 500 de puieți de Paltin și Frasin, la invitația clubului Rotary București
Curtea Veche, sub coordonarea Asociației Parcul Natural Văcărești.
Alături de noi, cot la cot, au plantat arbori și Ambasadorul României în Elveția - Vlad
Vasiliu și Ambasadorul Elveției în România - Arthur Mattli, Ambasada Elveției în România.
Felicitări Asociației Parcul Național Văcărești pentru binele pe care îl faceți zilnic.
Mulțumim Andrei Petrescu pentru invitație și, ulterior, pentru frumoasa după amiază
Rotariană petrecută alături de prietenii și familia ta.
A fost o sâmbătă perfectă!

28 noiembrie – Ziua Nationala a Albaniei
Azi este o zi speciala pentru multi dintre prietenii nostri. Declararea Independentei (parafata
chiar aici, in Bucuresti, la Grand Hotel Continental) si Ziua Nationala a Albaniei.
La multi ani Albaniei! La multi ani si prietenei noastre Rotariene, mereu alaturi de noi, membru
de Onoare Rotary Club București Cișmigiu: Soprana Arlinda Morava.
La multi ani si Clubului Ingemanat din Albania si prietenilor de la Rotary Club Korce si Inner
Wheel Club Korce, Albania.
Va asteptam cu drag in Romania!

O lună bogată la Rotary Club Onești

√ Proiectul Dăruim pentru o copilărie fericită a adus multe jucării Grădiniței nr. 5 din
Onești. Clubul nostru l-a ajutat pe Moș Nicolae și i-a făcut fericiți pe micuții care l-au așteptat
cu sufletul la gură! Valoare: peste 5.500 lei.

√ Prin proiectul Sprijinim viața, am dăruit Spitalului „Sf. Ierarh dr. Luca” din Onești
- 3 kituri de oxigenoterapie cu debit înalt;
- 1 spliter
- 10 măști CRAP Ventumask.
Valoarea donației este de 11.305 lei.
În cadrul aceluiași proiect, am oferit suplimentar și 5 veste de radioprotecție Kiran.

√ De Ziua Mondială a Bunătății,
prin colaborarea dintre Asociația Rotary
Club Onești și Centrul Educațional
Kolping Oituz, 14 fete și 8 băieți (elevi în
ciclul primar) au primit în dar ghiozdane
cu rechizite, pantofi sport, treninguri,
pastă de dinți, săpun, ciocolată și
biscuiți.
Mulțumim sponsorilor: Smart Wood
România și Decathlon.

√ Un proiect punctual, inițiat de colega noastră Mariana Bereczki, are drept obiectiv
susținerea financiară a unui om necăjit: singur întreținător al unei fiice studente, suferind de
o cumplită boală incurabilă. Din motive de discreție, nu publicăm date concrete.
Deviza acestui proiect: „Dacă nu putem salva lumea întreagă, nu înseamnă că nu
putem încerca să salvăm măcar un suflet!”
√ Piesa „de rezistență” a clubului nostru, proiectul Pro ruralis: 50 de elevi din mediul
rural, cu situații familiale și financiare precare, primesc lunar o bursă în valoare de 250 lei.
Timp de 12 luni, din septembrie 2021 până în august 2022.

Joi, 9 decembrie, a avut loc festivitatea acordării
burselor, în prezența sponsorilor, a directorilor instituțiilor
școlare implicate și a părinților. S-au semnat contractele de
mecenat, beneficiarii au primit certificate de bursieri. În zilele
următoare vor fi virate sumele aferente primelor 4 luni: câte
1000 de lei. Un frumos dar de Crăciun, o șansă la educație de
calitate acordată tinerilor! Suma totală a proiectului: 150.000
lei.

Secretar,
Gabriel Fornica-Livada

Un nou an în care Bursele Rotary ACADEMICA răsplătesc excelența!

Pentru al patrulea an consecutiv, Clubul Rotary Iași Curtea Domnească alege să
susțină tineri excepționali, dar care provin din medii defavorizate, în cadrul programului
Bursele Rotary ACADEMICA.
Clubul Rotary Iaşi Curtea Domnească susține și în acest an programul de burse Rotary
ACADEMICA, care constă în oferirea unor burse de 1.000 de lei pe lună studenţilor (anul 1 şi 2
de facultate) cu situaţie financiară modestă, care urmează cursurile unei universităţi de stat
din Iaşi.
„Programul Bursele Rotary ACADEMICA împlinește anul acesta 4 ani și are deja în
spate peste 40 de tineri pe care i-am susținut financiar, dar, mai important i-am îndrumat
din punct de vedere uman și academic. Programul nu este nici pe departe un program social,
ci este unul de recunoaștere a elitelor, care reușesc să își atingă potențialul prin muncă
onestă și responsabilă. De altfel, vrem să vedem în tinerii bursieri valorile în care Rotary
crede: implicare, perseverență, altruism și, nu în ultimul rând, excelență”, declară Dan
ZAHARIA, președintele Clubului Rotary Iași Curtea Domnească în mandatul 2021 – 2022.

În cursul lunii noimebrie, membrii clubului au avut ocazia să se îi întâlnească pe tinerii
acceptați în programul de burse.

„Ne-am bucurat să îi cunoaștem pe cei 16 tineri studenți, viitori bursieri, care vor fi
sprijiniți financiar de clubul nostru în anul universitar 2021 - 2022. Un prilej să le admirăm
tenacitatea, puterea de muncă și dorința de a-și depăși condiția”, a declarat Dan Zaharia,
președinte Club Rotary Iași Curtea Domnească, mandatul 2021 - 2022.

La rândul lor, bursierii au făcut cunoștință cu mentorii lor, colegii noștri rotarieni, care
îi vor îndruma și îi vor sprijini pe tot parcursul programului, atât în activitatea școlară, cât și
extrașcolară. Mulțumim partenerilor și sponsorilor care au ales să se alăture dersului nostru.
Felicitări noilor bursieri și mult succes!

