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Întâlnire cu Guvernatorul Lions District 124 România – Pompilia Szellner

CLUB ROTARY BUCUREȘTI CIȘMIGIU

1 octombrie – Ziua Mondială a Inimii

La data de 1 octombrie 2021, Clubul
Rotary București Cișmigiu a desfășurat patru
evenimente
în
cadrul
proiectului
"Promenada Inimilor", alături de alte
Cluburi, Parteneri sau în Familia Cișmigiu,
sărbătorind Ziua Mondială a Inimii.
Am organizat șase puncte de
Măsurare a Tensiunii Arteriale în patru
orașe: Ploiești, Iași, Constanța și București.
A fost un real succes deoarece, deși pare o metodă simplă și la îndemâna tuturor, ea aduce
răspunsuri clare, pe baza cărora este bine să acționezi rapid.
Mulțumim mult celor implicați, pentru voluntarii extraordinari, pentru spațiile alocate
și pentru dăruire: Crucea Roșie Română - Filiala Sector 6 București, ROMAR Medical, Eva
Medical, CREAMIER și Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu.

4 octombrie – Întâlnire comună cu Rotary Club of Vadodara Heritage, India

La data de 4 octombrie, Clubul Rotary București Cișmigiu a avut o întâlnire comună
fructuoasă cu Rotary Club of Vadodara Heritage din India.
Ne-am bucarat enorm pentru că acesta este un Club vibrant, cu Rotarieni dedicați. Cu
ei pregătim o viitoare Îngemânare și un Proiect comun.
Chiar daca vin vremuri mai grele, Rotary Club București Cișmigiu este pregătit să își
continue activitatea. Pandemia nu este un impediment pentru sistarea muncii de Voluntariat
sau a acțiunilor de Serviciu, în slujba Comunității.

6 octombrie – Adunare Generală și întâlnire comună cu Rotary Club Gedera Habiluim, Israel
și Rotary Sessa Aurunca, Italia

Ieri, la Rotary Club București Cișmigiu a fost zi de Întalnire Săptămanală și Adunarea
Generala, în format hibrid.
I-am primit, cu drag, pe Meir Gold de la Rotary Club Gedera Habiluim – Israel și pe
Giuseppe Di Caprio de la Rotary Sessa Aurunca, Italia, care ne-au bucurat cu prezența și cu
mesajele lor personale, dar și de Club.
Continuăm să ne dezvoltăm pentru binele Comunităților noastre.

12 octombrie – Întâlnire comună Rotary Club Budapest-City, Ungaria

Marți, 12 octombrie 2021, am realizat o Întâlnire Comună, pe Zoom, cu un Club
magnific din Ungaria, Rotary Club Budapest-City.
S-a creat o atmosferă foarte placută, așa cum trebuie să fie de fiecare dată când se
întâlnesc Rotarieni pentru prima oară. Mulțumim lui Iulian Coman, Președintele Clubului din
Ungaria, pentru această oportunitate.
Clubul din Budapesta are Membri din 14 țări și toți sunt purtători de Paul Harris (PHF).
Ne-am împrietenit și am hotarât să facem proiecte împreună și să ne Îngemănăm.
Rotary Club București Cișmigiu crește împreună cu partenerii săi.

18 octombrie – Ziua Recoltei 2021

Datorită pandemiei, am învățat să ne
adaptam proiectele mai vechi la vremuri mai
noi, chiar dacă sunt trecătoare. Vezi cazul
evenimentului nostru de tradiție: Ziua Recoltei.
Dacă la început sărbătoream simbolic
abundența roadelor toamnei printr-o acțiune de
fundraising cu mulți Rotarieni, azi ajutam
comunitatea practic prin a direcționa
rezultatele recoltei către cei nevoiași. Cu alte
cuvinte muncim împreună, ca pe vremuri, în gradină, la și pentru Asociația Prietenia.
Am cules mere, nuci, legume și am pregătit solare întregi pentru următorul an. Apoi
am distribuit roadele spre Fundația Metropolis - Centrul „Acasă”, The Door - Romania, Centrul
de zi Sf. Muceniță Sofia și Centrul de Îngrijiri Paliative "Sfântul Nectarie" din Cluj-Napoca.
Vrem să le mulțumim Rotarienilor implicați (a fost o desfășurare de forțe pe mai multe
săptămâni) și mai ales celor de la Club Interact Cișmigiu, Rotaract Cișmigiu și Community Corps
Cișmigiu.

20 octombrie – Întâlnire Rotary Club La Marsa, Tunisia

Rotary Club La Marsa Impact și Rotary Club București Cișmigiu s-au întâlnit, pe Zoom,
în ședința comuna din 20 octombrie 2021.
Clubul Tunisian este un Club tânăr care își dorește mult acest parteneriat pentru
experiența pe care o poate câștiga astfel.
Ne-am împrietenit și pe viitor vor exista proiecte comune. Este primul nostru Club din
Africa cu care ne vom Îngemâna.

21 octombrie – Acțiune HOSPICE Casa Speranței

Cu ajutorul DIGI România Rcs-Rds am
reușit să facem o donație substanțiala de produse
către o organizație foarte dragă nouă.
Astfel HOSPICE Casa Speranței a primit
alimente, produse de igienă corporală, papuci,
perne și pături.
Chiar dacă este pandemie, să continuăm
să facem fapte bune și voluntariat. Există sute de
organizații care au nevoie de noi.
Noi suntem Rotary. Noi suntem Rotary Club București Cișmigiu.

24 octombrie – World polio Day 2021

De World Polio Day - 24 octombrie - am
iluminat 3 clădiri importante din București:
Ateneul Român, UMF-ul și Turnul STS.
Este o realizare comună a Cluburilor
Bucureștene Rotary Internațional și District 2241
Rotary România și Republica Moldova.
Mulțumim partenerilor noștri: Filarmonica
"George Enescu", Universitatea de Medicină și
Farmacie "Carol Davila" București, Societatea
Studenților în Medicină din București (SSMB), Cuibul Artiștilor și STS - Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale.

Titlu de proiect: Proiect Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon din Bucuresti
Nume club: Rotary Club București
Dată: 19 oct 2021
Cu sprijinul Rotary Club Bucuresti, mamicile si bebelusii
din sectia de ginecologie a Spitalului Clinic de Urgenta Sf.
Pantelimon din Bucuresti, au primit trusouri constand in
sterilizatoare electrice cu abur, suzete, sticle pentru apa,
biberoane, servetele dezinfectante cat si jucarii pentru
dentitie.
Donatiile au fost livrate si primite cu bucurie!
Multumim personalului medical pentru caldura cu care am fost
primiti in aceasta perioada dificila!
#rotaryclubbucharest
#ServeToChangeLives
#RotaryOpensOpportunities
#rotaryinternational

Inițiere în programare cu roboțelul Ozobot la Vișeu de Sus

În această perioadă, elevii clasei a IIa B de la Școala Gimnazială nr. 7 Vișeu de
Sus au beneficiat de proiectul "Inițiere în
programare cu Ozobot", propus de Clubul
Rotary Vișeu de Sus și coordonat de prof.
înv.primar Gabriela Krișan.
Proiectul a câștigat finanțare prin
programul Meet and Code, susținut la nivel
european de compania de software SAP. În
România, programul este coordonat pentru
al 5-lea an consecutiv de Asociația
Techsoup și susține evenimente online de
tehnologie și programare aliniate cu
misiunea inițiativei Comisiei Europene:
Europe Code Week.
Programul Meet and Code are scopul de a familiariza copiii și tinerii cu vârsta între 8 și
24 de ani cu lumea tehnologiei și a programării. Evenimentele trebuie să arăte cât de accesibilă
și interesantă poate fi programarea și cum poate fi utilizată pentru a aduce la viață idei noi.
Participanții la evenimente învață cum funcționează tehnologia și care este impactul pe care
aceasta îl are în viața noastră de zi cu zi. Inițiativa Meet and Code sprijină evenimente de
tehnologie și programare în următoarele țări: România, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina,
Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Garmania,
Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul
Unit și Ucraina.
"Inițiere în programare cu Ozobot" s-a adresat elevilor clasei a II-a de la Școala
Gimnazială nr. 7 care nu au desfășurat până acum activități de coding și și-a propus să-i
introducă în fascinanta lume a tehnologiei, științei, matematicii. În acest mod, elevii au înțeles
de la coordonatorul proiectului, prof.înv.primar Gabriela Krișan, cu sprijinul roboțelului
interactiv Ozobot achiziționat prin intermediul finanțării obținute, modul de reprezentare a
algoritmilor pentru a rezolva probleme și situații din viața cotidiană. Programarea presupune
rezolvarea unor comenzi pas cu pas, repetarea comenzilor în situații diferite, pași repetitivi.
Ozobotul a fost introdus inițial folosind trasee, markere și coduri – ozocoduri. Au urmat
activități de prezentare a modurilor simple de coding.

”Programul Meet and Code ne-a ajutat să
pătrundem în lumea tehnologiei într-un mod
plăcut, prin joacă și coduri de culori. Curiozitatea
de a afla ce comenzi stau în spatele unui calculator
care funcționează, a unui roboțel care se mișcă,
ne-a împins spre cunoaștere, dorință și implicare
activă a tuturor participanților. Programarea are la
bază anumite coduri, în cazul nostru, a celor mici,
codurile simple de culori. Deși pare destul de
complicat la prima vedere, după ce copiii observă
că pot manevra/întoarce Ozobotul cum doresc,
doar pe baza unor coduri scrise de culori, totul
devine deja extrem de interesant și fiecare se
străduiește să caute soluții, să îndrepte greșeli și
să ajungă la final. Noi am încercat să îmbinăm
matematica și tehnologia și să învățăm rotunjirea
numerelor până la 1000, mișcând ozobotul pe
drumul corect (stânga/dreapta), desenând o intersecție. Foarte repede au notat codurile de
culori și au descoperit codul corect pentru a ajunge la destinație (numărul cel mai apropiat).
Astfel de exerciții le-au stimulat gândirea critică. Fiindcă scrierea codurilor și folosirea acestora
implică repetitivitate și combinare corectă, ne-am propus să învățăm și înmulțirea numerelor
naturale (adunarea repetată) cu acest prieten nou, Ozobotul”, a afirmat doamna prof.
Gabriela Krișan, cooonatorul proiectului.
Urmează și alte proiecte dedicate copiilor finanțate prin programul Meet&Code.

Rotary Club Târgu-Jiu –Expozitie Sabia Revoluției
Clubul Rotary din Târgu Jiu a organizat în
colaborare cu Asociația pentru Democrație Educație
Respect, în perioada 28 septembrie-22 octombrie 2021,
expoziția Sabia Revoluției.
Dedicată aniversării a 200 de ani de la Revoluția lui
Tudor Vladimirescu, expoziția a prilejuit aducerea la Târgu
Jiu a trei exponate de patrimoniu: Sabia lui Tudor
Vladimirescu, Proclamația de la Padeș (originală) și
Tabloul original a lui Teodor Aman ce îl întruchipează pe
marele revoluționar.
Expoziția a fost un minunat prilej pentru elevii din
Judetul Gorj, dar nu numai, să cunoască o parte din istoria
Gorjului să petreacă adevărate ore de istorie la Muzeul
Județean Alexandru Ștefulescu Gorj.

Peste 2500 de vizitatori au trecut
pragul Muzeului Județean din Târgu Jiu
pentru a cunoaște istoria unuia dintre
personalitațile gorjene de răsunet: TUDOR
VLADIMIRESCU!
„Sabia a fost realizată într-un atelier oriental,
este de tip shamshir, are lama curbată, cu un
tăiş şi muchie netăioasă. Pe o parte a lamei
este o inscripţie în turcă, indescifrabilă, iar în medalion este menţionat anul Hegirei (calendarul
islamic), 1175. Pe cealaltă parte a lamei, cu litere chirilice aurite şi împletite cu flori a fost
gravat numele „T. Vladim“, inscripţia fiind adăugată ulterior anului în care a fost realizată.
Conform istoricilor, arma de factură orientală a fost datată 1765.
În an bicentenar am dovedit, din nou, ca împreună putem contribui la cunoașterea
istoriei noastre, la creșterea respectului față de înaintașii noștri și la promovarea valorilor în
comunitate!
Ștefan Ghimisi
Rotary Club Târgu Jiu

Club Rotary Continental Drobeta Turnu-Severin - 03 octombrie 2021
Rotary Inima Mea
Pentru a marca Săptămâna Mondială a Inimii și în acest an dificil, Clubul Rotary
Continental Drobeta Turnu-Severin a organizat o întâlnire în aer liber cu copii și tineri, cărora
le-am reamintit importanța stilului de viață sănătos și beneficiile activității fizice.

În acest context, s-au prezentat
participanților principalele noțiuni despre
rețeaua Rotary , domeniile de interes și
oportunitățile pe care le oferă clubul
Rotary și Rotary Internațional, având în
vedere posibilitatea înființării unui Club
Interact.

Cu emoție, bucurie și prietenie, noi Rotary Club Oradea Art Nouveau am fost alături
de colega noastră, actrița Mirela Niță Lupu la lansarea volumului "Jurnalul unei povești" care
a avut loc luni 4 octombrie la Teatrul Arcadia.
Pasiunea pentru lectură, teatru și frumos au fost ingredientele principale ale serii, într-o
atmosferă caldă și prietenoasă.
Am fost martori la lansarea unei povești care "este o dublă pledoarie, în favoarea
literaturii și a teatrului ca spectacol, în favoarea a două arte al căror suflet este unul și
același: povestea." M. Pricăjan.
"Jurnalul unei povești sau Cum am devenit spectacol de teatru de păpuși pentru copii" este o
poveste care se adresează tuturor, indiferent de vârstă.

Seminarul cu tema "Efectele Școlii online asupra relației părinte copil" organizat de
Rotary Club Oradea Art Nouveau în luna octombriea avut un număr mare de participanți
atât din Oradea și județul Bihor cât și din țară. Au fost alături de noi părinți din Alexandria,
București, Brașov, Iași, Constanța, Buziaș, Deva, Satu Mare.
Psihologul Sella Andre ne-a provocat să recunoaștem expresiile faciale, ne-a vorbit
despre emoții pozitive și emoții negative, despre tipuri de parenting și impactul fiecărui tip
asupra copilului, despre creativitatea părintelui și efectele ei pozitive asupra copilului și
despre rolul părintelui în implicarea elevului în învățarea online. S-a vorbit despre
cooperarea dintre părinte, copil și dascăl, precum și despre impactul pozitiv pe termen lung
prin abordare asertiva și creativă.
Colaborarea dintre Rotary Club Oradea Art Nouveau, Școala Primară Americano
Română și Liceul Greco-Catolic s-a dovedit a fi un succes. Iar noi, părinții, beneficiarii direcți
acestui seminar suntem mai deschiși spre recunoașterea emoțiilor, gestionarea conflictelor
și comunicare. Și beneficiarii indirecți, copiii, sperăm să aibă parte de un cadru cât mai
adecvat unei dezvoltări sănătoase.
Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună când alții sunt fericiți datorită ție.

În spiritul prieteniei
rotariene și personale, în spiritul
colaborării și întrajutorării, în
spiritul motto-ului rotarian "a
servi mai presus de sine" se
încadrează și colaborarea noastră
cu Rotary Club Baia Mare 2005 în
cadrul proiectului "Ascensorpersoane cu dizabilități".
Împreună, vedem o lume unde
oamenii se unesc și acționează
pentru a face o schimbare durabilă la nivel global, în comunități și în noi înșine.
Acest "împreună" a făcut posibilă deplasarea beneficiarilor -persoane cu dizabilități- la sălile
de psihoterapie, logopedie, masaj și alte spații dedicate activităților educaționale situate la
etajul superior al Asociației Esperando din Baia Mare.
Acest "împreună" oferă o șansă spre mai bine celor care au nevoie.
Acest "împreună" s-a dovedit dintotdeauna benefic pentru noi și cei din jurul nostru.

Rotary Club Camena Piatra-Neamț - 07 octombrie 2021
Ora Guvernatorului Districtului 2241 - România şi Republica Moldova, Adi Luca

În data de 07.10.2021, membrii Rotary Club Camena
Piatra-Neamţ au avut onoarea şi deosebita plăcerea de a
primi vizita Guvernatorului Districtului 2241 - România şi
Republica Moldova, Adi Luca. Cu ocazia întâlnirii, ce a avut
loc la sediul Rotary Club Camena Piatra-Neamţ, membrii,
precum şi invitaţii din cadrul Interact Camena, au avut şansa
de a-şi îmbogăţi viziunea asupra mişcării rotariene,
Guvernatorul ţinând o prelegere în cadrul căreia au fost
prezentate atât aspecte ce ţin de trecutul Rotary cât şi de
tendinţe. Discursul Guvernatorului 2021-2022, Adi Luca, a
fost unul echilibrat şi direcţionat spre o dezvoltare
armonioasă a cluburilor Rotary. Mulţumim, Adi Luca!
Mulţumim, de asemenea şi tuturor celor prezenţi ce au contribuit pentru ca vizita
Guvernatorului să stea sub semnul armoniei şi a prieteniei rotariene!

Titlu: Rotary și Lupta Împotriva Poliomielitei
Nume club: Club Rotary Iași
Data: 26 octombrie 2021
Descriere:

În data de 26 octombrie 2021, începând cu orele 16:00, a avut loc un eveniment
online, dedicat luptei împotriva poliomielitei, boală infecțioasă contagioasă cruntă, de cele
mai multe ori asimptomatică, care se manifestă prin paralizie în rândul copiilor de mai bine
de două secole.
Anul acesta, se împlinesc 32 de ani de când Rotary a început să pună în practică un
vis și un ideal: eradicarea poliomielitei de pe glob. În fiecare an, sunt raportate mai puține
cazuri, iar acest lucru se datorează efortului comun făcut de Rotary alături de partenerii:
UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății și Fundația Bill și Melinda Gates.
Pentru că din anul 2018, a apărut un semnal de alarmă, incidența bolii pe glob a crescut cu
300% și chiar dacă în România nu s-au mai raportat cazuri din anul 1992, comunitatea Rotary
din Districtul 2241 România și Republica Moldova dorește să tragă un semnal de alarmă
legat de faptul că această boală este una extrem de periculoasă și că face ravagii, în
continuare, în țările afectate din Asia și Africa.

În cadrul acestei întâlniri, am avut următorii invitați speciali: prof. univ. dr. Doina
Azoicăi, Adrian Luca, Guvernatorul Districtului 2241 România și Republica Moldova, prof.
univ. dr. Eugen Târcoveanu, membru onorific al Clubului Rotary Iași, Ioana Gamen,
președintele Clubului Rotary Iași, iar moderatorul evenimentului a fost conf. univ. dr. Bogdan
Mihai Petrișor, membru al Clubului Rotary Iași.

