Agenda Guvernatorului

Săvârșin – Gala Recunoștinței Medicale

Agenda Guvernatorului

Dej – Gherla – Năsăud – Bistrița

Agenda Guvernatorului

Oradea – 20 de ani de prietenie

Agenda Guvernatorului

Timișoara – Dezvelirea statuii lui Traian Vuia în fața Aeroportului Internațional

Agenda Guvernatorului

Praga – Institute Rotary 2021 – cu Shekhar Mehta președinte Rotary International

Agenda Guvernatorului

Galați – Brăila

Comunicat de presă
Un proiect peren, de suflet, al Rotary Club Râmnicu Vâlcea este "Ghiozdanul de școală", aflat
la a 5-a editie.
În acest an, peste 500 de copii
de la școlile Spiru Haret, Colonia
Nuci, Ocnele Mari, Susani și Voicesti,
precum și de la Fundația "Inima
pentru inimă " au primit, în perioada
14-16 septembrie, vizita membrilor
Rotary Club Râmnicu Vâlcea care leau donat ghiozdane echipate cu
rechizite și dulciuri.
Liliana Blidaru a ținut sa sublinieze că "scopul acestui proiect este sprijinirea procesului
de educație a elevilor, contribuind astfel, într-o oarecare măsură la prevenirea abandonului
școlar și la sprijinirea familiilor cu posibilități materiale reduse. Ne dorim sa aducem bucurie,
să schimbăm în bine viețile semenilor noștri "
La realizarea proiectului au contribuit membrii clubului, sponsorii și tinerii de la Clubul
Interact Râmnicu Vâlcea care au organizat
puncte de colectare pentru rechizite în câteva
librarii din oraș și de colectare dulciuri în
magazinele Diana.
Multumiri donatorilor care au contribuit
în punctele de colectare, sponsorilor principali:
firmele Boromir,Topanel, Hotel Palace Govora
cât și medicilor care au donat pentru acest
proiect.
“Să servești pentru a schimba vieți”, deviza acestui an rotarian, este un privilegiu și
vom continua acest proiect și altele destinate acestui scop.
Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2021-2022
Liliana Dorina Blidaru

Comunicat de presă
Duminică, 26 septembrie, la Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat, un eveniment de
tradiție, „Promenada inimilor”, la care au participat peste 250 de copii, tineri și
adulți, iubitori de mișcare în aer liber.

Cluburile Rotary Râmnicu Vâlcea și Râmnicu Vâlcea Cozia, alături de Cluburile Interact
Râmnicu Vâlcea și Interact Râmnicu Vâlcea Cozia, au continuat și în 2021 proiectul
„Promenada Inimilor, prin amenajarea aceluiași traseu accesibil, respectiv pe Bulevardul Dem
Radulescu din Rm Valcea, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii.
Startul a fost dat duminica, 26 septembrie 2021, ora 10.00, prin organizarea unui cros,
la care au fost invitați să participe în primul rând elevii, dar și toți cei dornici de mișcare de
toate vârstele.
Evenimentul s-a desfășurat în condiții de siguranță cu sprijinul partenerilor noștri:
Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratul
Județean de Poliție, Jandarmeria Vâlcea, Ambulanța Vâlcea, Crucea Roșie Vâlcea. Câstigătorii
au fost premiati prin acordarea de diplome, premii in bani, dar și cadouri din partea
sponsorilor : Boromir, Diana, Annabella, Sanovita, Nordexim, Dumbrafox, Premium Concept
Proiect.
Prezența la acest eveniment, a fost una care să ne bucure și să ne dea speranța că
mesajul acțiunii noastre de a reminti tuturor că activitatea fizică este cel mai bun mijloc de
prevenție a bolilor cardiovasculare, a fost înțeles.
Mulţumim presei, care a susținut în fiecare an această acțiune, profesorilor,
partenerilor , sponsorilor și colaboratorilor care de fiecare dată au contribuit la bunul mers al
evenimentului.

Liliana Dorina Blidaru
Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2021-2022
Irina Stratulat
Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea Cozia 2021-2022

Rotary Club Fălticeni a fost chartat la data de 22 februarie 2020, în preziua aniversării a 115
ani de Rotary (primul club de acest fel din lume a fost înființat de avocatul Paul Harris, pe 23
februarie 1905, la Chicago).

Uniți de principiul ”A
servi mai presus de
sine însuși”, oameni de
afaceri, lideri de opinie
și profesioniști din
diverse
domenii,
recunoscuți
în
Fălticeni, au hotărât,
într-un
benefic
parteneriat cu Primăria
Municpiului Fălticeni,
să
contribuie
la
schimbarea în bine a
comunității lor (și, din aproape în aproape, a societății), prin dedicarea unei părți din timpul și
din resursele lor, benevol. Și – pentru că e vorba, totuși, de “Florența României” – Rotary Club
Fălticeni a ales să dea consistență unui proiect prin care se încearcă repunerea municipiului
pe harta turismului cultural. Evenimentul ”Fălticeni, mon amour” își propune să fie unul
organizat anual și dorește să facă tuturor cunoștință cu personalitățile care s-au născut,
crescut sau au trăit de-a lungul timpului în târgul care conform celor spuse de către George
Călinescu, din punct de vedere spiritual ocupă a treia treaptă între orașele țării.
În colaborare cu primăria Municipiului Fălticeni, am marcat peste 50 de case din oraș
cu placuțe memoriale care prezintă pe scurt personalitatea care s-a născut sau a locuit pentru
o perioadă aici. Plăcuțele sunt însoțite de coduri QR pentru a afla mai ușor despre
personalitățile respective. În cadrul aceluiași proiect avem montate doua panouri cultural
turistice la intrarea în oraș și 4 panouri direcționale în interiorul orașului.
În cadrul evenimentului ”Fălticeni, mon amour” s-a făcut turul orașului, având drept
ghizi cei mai buni cunoscători ai orașului. Participanții au putut vizita cea mai mare colecție
personală din România – sculpturile maestrului fălticenean Ion Irimescu, muzeul ”Galeria
oamenilor de seamă” care cuprinde amintiri de la majoritatatea personalităților din Fălticeni.
Colegiul Național Nicu Gane a reprezentat un alt punct de reper, dar și multe case memoriale
ale celor care s-au născut și trecut prin orașul nostru.

Proiectul a mai cuprins un concert Nicu Alifantis, două lansări de carte, dar și o expoziție de
grafică reprezentând case ale personalităților din Fălticeni.
Fălticeni – Repere în timp, Ediția a II-a, Vasile Nistoreasa.
Prezintat prof. univ. dr. Daniel Șandru
Fălti –primul loc de pe pământ, Raul Anchel. Prezintat prof. Nelu Mihăilă

Vernisajul expoziție de grafică și lansare album Promenada Falticeneană,
autor prof. Gabrel Baban. prezentat de prof. dr.
Raluca Georgeta Schipor Baban

La eveniment au fost prezenți reprezentanți a opt cluburi Rotary din țară:
1. Rotary Club Bucovina Suceava
2. Rotary Club Cetate Suceava
3. Rotary Club Botoșani
4. Rotary Club Roman
5. Rotary Club Târgu Neamț
6. Rotary Club 2005 Piatra Neamț
7. Rotary Club 2000 Iași
8. Rotary Club Pipera – în trecere muzicală, reprezentat prin Nicu Alifantis

Proiect unic în Prahova, realizat cu sprijinul Rotary Club Ploiești
La inițiativa Președintelui Judecătoriei Ploiești, Alin Ene, și cu sprijinul Rotary Club Ploiești,
care a finanțat realizarea acesteia, din 24 septembrie 2021 audierile minorilor au loc într-o
cameră special amenajată denumită Camera Culorilor.
Potrivit reprezentanților Judecătoriei Ploiești,
„copiii care participă în procedurile judiciare se află deja
într-o situație neplăcută, resimțind fie repercusiunile
destrămării familiei, fie efectele abuzurilor la care au fost
supuși. În aceste condiții, contactul cu autoritățile judiciare
reprezintă un factor traumatizant suplimentar, amplificat
de mediul formal în care se desfășoară în mod normal
ascultarea minorilor.” În aceste condiții, „proiectul realizat
cu sprijinul Rotary Ploiești și al doamnei designer de interior Bianca Danilov este menit să
creeze un spațiu prietenos și confortabil, apt să îi determine pe copii să se deschidă către
dialog, lucru dificil de obținut într-un mediu solemn și rigid precum cel din sălile de judecată
ori camerele de consiliu existențe în instanțele din România.”

Predare de ștafetă la Interact Ploiești
Pentru membrii clubului Interact Ploiești, începutul toamnei a fost marcat de ceremonia
predării Colanului de Președinte.
În cadrul evenimentului, care s-a desfășurat în aer liber, în Parcul „Mihai Viteazul”,
Teodora Capato i-a predat ștafeta Anei Toma, care va deține funcția de președinte al Interact
Ploiești până în vara anului viitor.
Noul Președinte al Interact Ploiești, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Național „Mihai
Viteazul”, va fi ajutată în coordonarea activității clubului de către Mara Schimbeschi în calitate
de vicepreședinte, Tavita Maria Costache – secretar și Alexia Postu Petrescu, în calitate de
coordonator al departamentului de Relații Publice.
Adresându-le felicitări Teodorei Capato și echipei sale pentru activitățile remarcabile
realizate în mandatul 2020-2021, Clubul Rotary Ploiești le dorește noilor coordonatori al
Interact Ploiești să aibă parte la rândul lor de un an plin de proiecte îndrăznețe, pe măsura
potențialului membrilor acestei organizații!

Rotarienii ploieșteni, preocupați de protecția mediului
Voluntarii Rotary Ploiești s-au mobilizat în acest weekend pentru a desfășura noi lucrări de
îngrijire a zonei V „Floră alpină, plante medicinale și plante aromatice” din cadrul Grădinii
Botanice Ploiești.
Astfel, la inițiativa lui Octavian Anghel, Past President și Trezorier al Rotary Club
Ploiești, participanții la acțiune s-au mobilizat pentru lucrările de întreținere necesare
dezvoltării armonioase a acestui sector „adoptat” de către clubul nostru în baza unui
parteneriat încheiat cu Muzeul Judetean de Stiinte ale Naturii Prahova (administratorul
Gradinii).

Preocuparea pentru mediu a rotarienilor ploieșteni este de altfel recunoscută în
comunitate, unul dintre cele mai apreciate proiecte ale Rotary Ploiești fiind cel de realizare a
unei perdele forestiere de protecție a aerului pe centura de Est a Municipiului.

Liceenii ploieșteni au marcat Ziua Mondială a Inimii alături de Rotary
Ziua Mondială a Inimii a fost marcată în avans de
Rotary Ploiești prin organizarea unui eveniment
sportiv la care au participat peste o sută de liceeni din
oraș, membri ai Asociației Un Strop de Fericire, alături
de alergătorii din cadrul Ploiești Running Club.
Astfel, pe 25 septembrie, în Parcul Municipal
Vest, rotarienii ploieșteni și Asociația Un Strop de
Fericire și-au reunit forțele pentru a organiza în cadrul
evenimentului Run for Future trei curse atletice, pe
distanțe cuprinse între 2 și 10 kilometri.
La startul acestora s-au aliniat liceeni din oraș,
membri ai AUSF, dar și alergători de toate vârstele
membri ai Ploiești Running Club, care au răspuns
prezent apelului nostru de a promova mesajul proiectului districtual „Promenada inimilor”, și
anume acela că activitatea fizică, minim 30 de minute pe zi, este cel mai bun mijloc de
prevenţie a bolilor cardiovasculare.
Coordonat din partea Rotary Club Ploiești de către colegul nostru, arbitrul internațional de
handbal Mihai Ștefan, evenimentul a fost susținut ca partener de compania MASPEX România.

PROMENADA INIMILOR
Cluburile Rotary Club Arad împreună cu
Rotary Arad Cetate cu sprijinul Primăriei Municipiului
Arad au organizat "Promenada Inimiilor" cu ocazia
Zilei Mondiale a Inimii in data de 25.09-02.10.2021.
Traseul amenajat în Arad care are o lungime
de 2 km și începe din dreptul pasarelei peste Mureș
de la Podul verde (pe partea de sus a falezei de pe
Malul Mureșului), până la Hotelul Coandi.
În acest an, respectând distanțarea fizică, aradenii au
fost invitați să parcurgă individual traseul în perioada 25 septembrie-2 octombrie. Doritorii au
avut prilejul să participe la o tombolă prin postarea pe pagina de Facebook a evenimentului a
unui mesaj din care sa rezulte parcurgerea traseului (ex. screenshot cu numărul de pași sau o
poză facută în orice punct al traseului marcat pe malul Muresului cu condiția să fie evidențiată
în poză imaginea inimii marcată pe traseu). Paginea evenimentului a fost vizitata de peste
10.000 de arădeni.
Dorim să multumim tuturor arădenilor, sponsorilor și colaboratorilor care ne-au
susținut in acest proiect.
De asemenea, lansăm invitația de a relua traseul în mod constant pentru a avea răsunet
și pe starea de sănătate.

Serveşte pentru a schimba vieţi!
Rotarieni din toată lumea servesc pentru comunitate, mai presus de sine, chiar și pe
timp de pandemie! Rotary Club Timişoara Ripensis desfășoară un Global Grant pe sănătate,
"Sănătate pentru toți" - dedicat cu precădere persoanelor din mediul rural - preponderent
vârstnice și cu venituri scăzute - prin dotarea Centrelor de Permanenta din Timis: Biled, Gelu,
Ciacova, in valoare de 62.000 Euro.
Prin acest proiect, trei Centre de Permanență, vor fi dotate cu câte un Echograf
performant cu sonda liniara și convexă, cu câte un Microlaborator de Analize de sânge, un
Defibrilator, un Aparat Holter ECG și TA. Sunt aparate extrem de valoroase pentru Medicii și
Asistenții din Centrele de Permanență, pentru depistarea cât mai corectă si prompta a
afecțiunilor urgente care apar în nopțile de gardă.
Au sosit primele echipamente - trei Analizoarele de Sânge şi trei Echografe și trolerele
aferente, recepția lor s-a făcut la Centrul Medical Geomedica dr. Rus Georgeta din Becicherecu
Mic, în prezența doamnei Victoria Duran - Președinte Rotary Club Ripensis din Timișoara,
domnul Jurji Cristian - Past Guvernator Rotary District 2241, Oana Zanocea - coordonator
Global Grant, Mirela Pelecaci - Președinta comisiei de proiecte și asistentului Ștefan Pirvan care le păstrează în siguranță până le așteptăm și pe următoarele echipamente, să le punem
cât mai repede în folosul pacienților care ni se adresează.
Inițiator al Global Grant "Sănătate pentru toți" este Rotary Club Ripensis din Timișoara,
dar am avut susținerea necondiționată a tuturor Cluburilor Rotary din Timiș, precum și aportul
deosebit al Clubului Rotary Club Feldbach din Weiz-Austria, precum și al domnului GUENTER
ERTLER - Past District Guvernator!
Mulțumim tuturor celor implicați! Servim mai presus de sine!

Dăruieste pentru viitor 2021
Clubul Rotary din Targu Jiu
împreună cu Asociația pentru Democrație
Educație Respect au fost prezente la
începutul anului scolar 2021-2022 în 15
școli din Județul Gorj: Ștefănești,
Cărbunești Sat, Pojogeni, Drăguțești,
Bumbești Jiu, Alimpești, Bustuchin,
Dănești, Arcani, Tetila, Crasna, Ciuperceni,
Tismana, Bârsești, Targu Jiu distribuind
peste 400 de ghiozdane elevilor din clasele
1-IV, fără posibilități material.
Am reușit împreuna să aducem zambetul pe fata copiilor, în prima zi de școală.
Acest proiect a fost posibil ca urmare a acțiunilor desfășurate în acest an (Turneul
Stradivarius-Odă Bucuriei-11 august, Concert Festivalul Lavandei si Spectacolul de teatru:
Totul despre femei) de către ADER-Asociatia pentru Democratie Educatie Respect și Rotary
Club Târgu Jiu
Multumim tuturor celor care au donat în cadrul proiectului Daruieste pentru viitor !!!!
Multumim Tipografia PRODCOM Targu Jiu pentru sprijinul substantial oferit acestui
proiect !
“Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte
departe.“
Stefan Ghimisi
Rotary Club Targu Jiu

Promenada Inimilor 2021
Peste 300 de participanți au luat startul la
Crosul Promenada Inimilor organizat de Clubul
Rotary Targu Jiu
Evenimentul a propus încurajarea populaţiei
oraşului să facă mişcare, ca mijloc de prevenţie a
bolilor cardiovasculare, cu ocazia Zilei Mondiale a
Inimii sărbătorită anual in data de 29 septembrie.
“La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Unul din trei români suferă
de hipertensiune arterială. Şapte milioane de români suferă de una dintre manifestările
generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi prevenite, iar mişcarea zilnică
este elementul central al optimizării modului nostru de viaţă. Noi ne-am pus inima la treabă.
Tu ce faci?” spune Prof. Dr. Dan Gaiţă – membru în Comitetul de Conducere al European Heart
Primii 250 de participanți au primit tricouri personalizate iar câștigătorii au primit
vouchere de cumpărături de la Decathlon și multe alte surprize plăcute de la sponsorii
generoși ai evenimentului.
Program inţiat de Fundația Irlandeză a Inimii şi implementat deja în peste 10 ţări
europene, “Promenada Inimilor” a avut un succes răsunător şi printre români. În România,
programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani participând mii de persoane în lupta bolilor
cardiovasculare.
Multumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și mai ales participanților
ce au reușit sa parcurgă traseul in lungime de 3 km, sosind pe Stadionul Municipal.
O inima sănătoasă se menține cu mișcare zilnică!!!!
Dumitru Cinciulescu
Presedinte Rotary Club Targu Jiu

ROTARY CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS „SUSŢINE EDUCAŢIA”
Proiectul „SUSŢINE EDUCAŢIA”, iniţiat de
ROTARY CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS a ajuns la
cea de-a treia ediție. Ca în fiecare an ne-am propus
să oferim suflet societății prin acțiunile noastre. Așa
cum spunea G.K. Charleston „Educația este pur și
simplu sufletul unei societăți, pe măsură ce trece de
la o generație la alta”.
Și în 2021, ca și în anii precedenți, proiectul
desfășurat în 13-14 septembrie a avut ca scop
strângerea de fonduri pentru a ajuta copiii din familii defavorizate să înceapă noul an școlar
cu bucurie și zâmbetul pe buze. Astfel, în cadrul proiectului „Susține Educația”, membrii
cluburilor Rotary din Alba Iulia și din țară, în parteneriat cu magazinele CTC Store și Diverta au
copertat manualele și caietele micuților entuziaști ai educației. 1 RON din prețul serviciului a
fost utilizat pentru achiziționarea de rechizite școlare noi pentru copiii fără posibilități
materiale.

Acest proiect de suflet al Rotary Club Alba
Iulia Civitas Solis, s-a desfășurat și cu sprijinul și prin
implicarea Rotary Club Alba Iulia, Rotaract Alba Iulia,
Interact Alba Iulia și Rotakids Alba Iulia. La nivel
național, acesta a prins amploare și a crescut cu
ajutorul cluburilor Rotary Club Cugir Anima Mundi,
Rotary Club Sebeș, Interact Sebeș, Rotary Club Arad
și Rotaract București, în parteneriat cu CTC Store,
Cora Office Solutions și Diverta.
Prin implicarea directă și voluntară a membrilor tuturor acestor cluburi, am adus o
contribuție importantă comunităților din care facem parte și familiilor care au beneficiat de
rechizitele școlare, identificate de fiecare club în parte. Astfel, am contribuit la transformarea
sloganului „SERVE TO CHANGE LIVES” în realitate și ne propunem ca viitoarele ediții ale
proiectului „SUSŢINE EDUCAŢIA” să aducă împreună cât mai multe cluburi Rotary, pentru a
schimba în bine și mai multe vieți.

Titlu de proiect: ‘’Ajută un copil să meargă la școală’’
Nume club: Rotary Club Bucuresti
Data: 5 Septembrie 2021

”Ajută un copil să meargă la școală’’ este un proiect cu tradiție, destinat comunităților
sărace din diverse județe ale țării.
An de an, Rotary Club București donează mobilier, aparate electronice și electrocasnice
pentru familiile nevoiașe, iar copiii primesc îmbracaminte, încălțăminte și rechizite pentru
întregul an școlar. Anul acesta, proiectul a avut loc în satul Călmățuiu de Sus, județul
Teleorman.
Inițiativa Rotary Club București a fost susținută atât de Rotary Club Zell am See cât și
de alte cluburi Rotary din țară.
Suntem fericiți că am adus bucurie în sufletul acestor oameni și dorim să mulțumim
tuturor celor care s-au implicat in acest proiect!

Titlu de proiect: ‘’Vedere fără bariere’’
Nume club: Rotary Club Bucuresti
Data: 25 Septembrie 2021

‘’Vedere fără bariere’’
este un proiect inițiat de Rotary
Club București încă de anul
trecut.
Parteneriatul
dintre
Rotary
Club
București
și
‘’Asociația Nevăzătorilor din
România’’ a început într-o
perioada dificilă, în plină
pandemie, când am descoperit
acești oameni calzi, primitori și
extrem de talentați. Le-am fost
alături și cu ajutorul partenerilor
noștri, am reușit să le oferim mesele de prânz pentru o anumită perioada de timp.
Pentru a le face viață mai ușoară ne-am mobilizat și am putut să le donăm și câteva
calculatoare cât și echipamente pentru dotarea a trei studiouri de înregistrări material audio
pentru nevăzători.
Între noi s-a creat o frumoasă relație de prietenie astfel încât am primit cu mare
bucurie invitația lor de a participa la turneul de calificare pentru Campionatul European de
anul viitor, care s-a disputat la Buftea. Tricolorii nevăzători au întâlnit Albania, Polonia și
Grecia.
Naţionala de nevăzători a României a terminat pe primul loc turneul de calificare
pentru EURO 2022.
România a învins iar ei sunt oamenii care își trăiesc visurile! Rotary Club București le-a
fost alături!

Titlu de proiect: Concursului Național de Inovație Tehnică & IT
"DaVinci"
Nume club: Rotary Club București
Dată: 30 Septembrie 2021

Rotary Club București susține educația și premiază
inițiativele copiilor în domeniul IT și tehnologie.
Concursului Național de Inovație Tehnică & IT "DaVinci"
continuă și în acest an și se organizează atât în scopul încurajării, promovării și recunoașterii
valorilor în domeniul de inovare tehnică și IT, cât și pentru a da un impuls anteprenorial, la
început de drum, tuturor elevilor din România care își propun să facă performanță în
domeniul tehnicii.
Mai
multe
detalii
despre
concursului: https://davincicontest.ro
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Proiectele finale vor fi jurizate de o comisie formată din membrii competenți și
experimentați în domenii diverse de interes, comisie prezidată de colegul nostru - Dorin
Dumitru Prunariu - primul și singurul cosmonaut român.

3 septembrie – Întâlnirea CIB
La data de 2 septembrie 2021, Rotary
Club București Cișmigiu a participat, alaturi de
alte 12 Cluburi, la Întâlnirea CIB. Astfel am
onorat promisiunea unor acțiuni sinergice, a
unor proiecte care să angreneze Cluburile
Bucureștene. CIB este definit ca un Comitet
Intercluburi al rotarienilor din București,
reunit doar pentru organizarea de acțiuni,
proiecte și evenimente comune.

Și am trecut direct la muncă! Ne-am asumat să organizăm sau/și să participîm
împreună la mai multe acțiuni: Semimaratonul București, Promenada Inimilor, Ziua End
Polio, Seratele cu Soprana Arlinda Morava, un Turneu Rotarian Bucureștean de Șah și Începe
Școala (ghiozdane cu rechizite pentru copii).
Sperând că lucrurile vor merge bine, mulțumim gazdei Grand Hotel Continental și
Cluburilor participante: Rotary Club Bucharest, Rotary Club Pipera, Rotary Club București
Nord, Rotary Club București Excelsior, Rotary București Heritage, Rotary Club București
Phoenix, Rotary Club Bucharest Central, OCTO Bucharest Rotary Club, Rotary Club
Continental, Rotary Club București Levant, Rotary Club București Atheneum și Rotary Club
București Curtea Veche.

8 septembrie – Semimaratonul București
Duminică, 5 septembrie, am participat la Semimaratonul București, organizând
punctul de hidratare de la km 16 (5 km înainte de finish line).
A fost o acțiune comună a
Rotarienilor din București, la care au
participat peste 80 de voluntari de la
Interact 2241 Romania & Republic of
Moldova, Rotaract Romania & Republic
of Moldova și Rotary România și
Republica Moldova. Vă mulțumim
enorm, dragi prieteni, pentru aportul
vostru!
Alături ne-au fost și cei de la Barbarossa Samba Group completând astfel, energic,
trăirile minunate pe care le-am avut ajutând, prin voluntariat curat, oameni cu putere
nemasurabilă de motivație: Alergătorii!

15 septembrie – Începe școala

Dacă este miros de septembrie și începe școala, atunci
și noi avem grijă de copiii noștri. Vrem ca ei să simtă cu
adevărat trăirile și emoțiile unor școlari care pornesc la drum
nou în semestrul 1.
Astfel Rotary Club București Cișmigiu a achiziționat
ghiozdane, complet echipate, pentru toți copiii care locuiesc
la Fundația Metropolis, Centrul "Acasa".
Această acțiune face parte dintr-un efort comun pe
care Cluburile Bucureștene îl întreprind pentru cât mai mulți
copii din Centrele de profil.

16 septembrie - Ilustrația
Rotary Club București Levant alături de care vom implica într-un
Global Grant pentru a sprijini efortul
Cluburilor din Alanya ce ajută
sinistrații din acea zona a Turciei.
Reamintim ca Alanya International
Rotary Club și ALANYA ROTARY CLUB
sunt Cluburi cu care ne-am îngemănat
în acest an.
Ioana Iulia Negru - care ne-a povestit, în cadrul proiectului People of Action, despre
munca ei și despre Cursul de Ilustrație pe care îl va iniția și îl va oferi, împreună cu Rotary Club
București Cișmigiu, elevilor de gimnaziu, învatand, în stilul lor, noi deprinderi artistice.
Toamna a început în forță, cu multe acțiuni pentru Clubul nostru. Așa că, dacă poți sș
vrei, implica-te alături de noi.

17 septembrie – Întâlnire Rotary Club Paris
Un Club cât un District - Paris Rotary Club.
Așa se poate caracteriza, pe scurt, un Club care a împlinit 100 de ani, care are o istorie
vastă cu proiecte, acțiuni și poziționări magnifice și care a pus umărul activ la cartarea
Districtului 2241 Rotary România și Republica Moldova.
Timp de 2 zile am participat, invitați de Clubul gazdă, la o serie de evenimente care au
marcat Centenarul Rotarienilor din Franța, pentru că, odată cu cartarea Clubului Rotary din
Paris, a luat ființa și mișcarea Rotariană din Hexagon.
Rotary Club București Cișmigiu a
participat, cu drag și bucurie, la centenar,
pentru că ne leagă de Rotary Paris o
prietenie care prinde din ce în ce mai multă
substanță. Și pentru asta trebuie să le
mulțumim lui Adrian Cioranu - membru RC
Paris și lui Emil Sopoian - Guvernator în
Trecut D2241 și Membru Onorific al RC
Cișmigiu.
Am avut plăcerea să ne întâlnim cu: Didier - Președinte RC Paris, Holger Knaack - Past
President Rotary International, Jacques și Jan-Luc - Guvernator din Trecut și Guvernator Rotary
District 1660 : Paris et Île de France Ouest, Gerard Larcher - Președintele Senatului Francez,
Hans-Dieter Lucas - Ambasadorul Germaniei în Franța (Cluburile din Berlin Rotary Club și Paris
sunt înfrățite și foarte apropiate). Au fost prezente Cluburi Rotary de pe cinci continente. A
fost unul dintre evenimentele cele mai importante ale toamnei în Paris.
Nu în ultimul rând trebuie să le mulțumim Membrilor de la Rotary Club Paris care neau primit cu bunăvoință și candoare, membrii cu care vom intreprinde acțiuni viitoare. Vrem
să îi felicităm pentru profesionalism, spirit Rotarian și, cu precădere, pentru locul, plin de
însemnătate, ales pentru seara de 15 septembrie.

23 septembrie – Întâlnire Rotary Club Levant

Aseară am participat la
Întâlnirea Săptămânală Rotary Club
București Levant, unde au fost
invitate Cluburile Interact și
Rotaract, precum și Asistentul de
Guvernator: Marian Isac.
Am concretizat strategia de
ajutor către Alanya, am discutat
despre proiectele comune pe București: Promenada Inimilor, Maratonul București, End Polio,
toate acestea într-o atmosferă foarte placută.
Iar pentru că RYLA IN ACTION bate la ușă, Rotary Levant și-a exprimat sprijinul
organizatoric și în echipe de tineri.

26 septembrie – Crapul Rotarian

Vineri seară și sâmbătă dimineața am
sărbătorit, alături de Rotary Club Danubius Giurgiu,
o nouă ediție a Crapului Rotarian.
Bucuria, buna dispoziție, prietenii adevărați
și o competiție de pescuit, serioasă și profesionistă,
au fost coordonatele revederii Rotariene.
Mereu, cu drag, alaturi de Clubul
Giurgiuvean vom fi noi, cei de la Rotary Club
București Cișmigiu.

27 septembrie – Promenada Inimilor 2021
Promenada Inimilor 2021, în
București, a fost organizată Duminică,
26 septembrie, cu aportul Cluburilor
Rotary, Rotaract, Interact și Rotakids
din Capitală. A fost un succes total, cu
prezență record.
Programul a avut două părți:
Show-ul cu Demonstrații Sportive în
Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" și Plimbarea Rotariană prin Parcul Herăstrău.
Au participat Echipe și Sportivi de Karate, Judo, Gimnastică, Aerobic, Dans Sportiv și
Atletism din Cluburi afiliate CSM București, Federația Română de Gimnastică, Palatul Național
al Copiilor.
Vrem să le mulțumim, cu recunoștință și bucurie, Paulei Popoiu (Manager Muzeului
Satului și Membru de Onoare Rotary Cișmigiu), Gabrielei Szabo (Manager CSM București și
Membru de Onoare Rotary Cișmigiu), lui Claudiu și lui Iulian (Fondatori și Conducători
Generația Cheles).
Lista de mulțumiri continuă cu niște oameni minunați: Ana Iancu (Dansator Sportiv și
Membru Rotary Club București Excelsior), Laura Simion Rotary Club București Levant și Luiza
Stancu (Prezentator și Membru Rotary Club București Cișmigiu).
Ne vedem și anul viitor, sănătoși și plini de energie. People of Action.

27 septembrie – Întâlnire Rotary Club Vadodara din India

Duminică, la invitația Rotary Club of Vadodara Heritage din India, am acceptat să fim
co-organizatori al unui webinar pe tema Menstrual Hygiene Management.
Astfel, Georgiana Coșoveanu (Vicepreședinte Rotary Club București Cișmigiu și
Președinte Ales 2022-2023) a susținut o cuvântare de bun venit iar Gabriela Scîntee
(Prețedinte Comisia de Membership) a prezentat o analiză a politicilor europene legate de
subiectul conferinței.
Suntem mândri de voi și de realizările voastre Rotariene, dragele noastre colege.

28 septembrie – Baschet cu Rotary-Rotaract-Interact-Rotakids Cișmigiu
Ne-am gândit anul acesta, de Promenada Inimilor și de Ziua Mondială a Inimii, să facem
mai multe zile cu evenimente și să implicăm toate Cluburile din Familia Cișmigiu.
Am început duminică cu evenimentul comun al Cluburilor Bucureștene de la Muzeul
Național al Satului.
Luni Rotaract Cișmigiu, Club Interact Cișmigiu și RotaKids București Cișmigiu, ajutați de
niște old boys de la Rotary, au făcut sport împreună, jucând baschet în Complexul Studențesc
Tei.
Vă lăsăm cu bucuria meciului de baschet.

29 septembrie – Întâlnirea reprezentanților Rotary-Rotaract-Interact-Rotakids
Cișmigiu
Data de 29 septembrie, a
fost o zi de Întâlnire Săptămânală.
Și a fost una magnifică pentru noi.
Ne-am adunat toate cele cinci
Cluburi din Familia Cișmigiu.
Reprezentanții RotaKids
București Cișmigiu, Rotaract
Cișmigiu, Club Interact Cișmigiu,
Community Corps Cișmigiu și Rotary Club București Cișmigiu, în concordanța cu noile
prevederi pandemice și într-o atmosferă relaxantă, și-au transmis mesajele.
Am discutat despre realizările din ultima vreme, am vorbit despre planuri din prezent
și din viitor, dar mai ales am vorbit despre cum putem duce acțiunea Cluburilor Cișmigiu un
pas mai departe, dezvoltându-ne mai mult.

30 septembrie – Ziua Inimii 2021
Sărbătorind Ziua Inimii, Community Corps Cișmigiu a organizat în colaborare cu Centrul
pentru Dezvoltare București și Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) un
eveniment Workshop, intitulat Alimentație pentru prevenția apariției bolilor cardiace.
Cinci lectori invitați: Prodecan Facultatea De Medicină Generală Ștefan Busnatu și
Secretar Clubul Tinerilor Cardiologi din România Alexandru Cotoban - Cardiologi, Codruța
Sanda Sava - Nutriționist, Dobrin Sebastian - Chef și Laura Oncescu - Antrenor de Fitness.
Finalitatea Atelierului este reprezentată de un Ghid ce însumează mese sănătoase și
exerciții fizice pentru o lună de pandemie.
Îi felicităm pe cei de la Community Corps Cișmigiu (CCC) pentru primul lor proiect și
suntem foarte mândri de ei.

Cluburile Rotary din București
Semimaratonul București, Duminică 5 Septembrie
Cele 2 evenimente de alergare pe distanțe lungi (Semimaratonul si Maratonul)
organizate anual, de peste 10 ani, in București, sunt cele mai mari evenimente sportive de
masă din Romania, adunând la start mii de alergători, care participă la alergările pe distantele
cele mai lungi (21km pentru Semimaraton, sau 42 de km pentru Maraton) sau la alergări pe
distanțe mai scurte (5 sau 10 km), organizate cu acest prilej pentru cei mai puțin pregătiți, dar
dornici să alerge totuși!
După o pauză a organizării acestor evenimente în anul 2020, din cauza pandemiei de
Covid19, tradiția a fost reluată în acest an, cu organizarea Semimaratonului București,
Duminică 5 Septembrie. În ciuda anumitor restricții, au luat startul : peste 1,500 de alergători
la proba individuala de 21km și alte peste 150 de echipe de ștafetă, in condiții de maximă
siguranță, asigurate de organizatori.
Rotary este de peste 3 ani un partener tradițional al acestor curse : cu această nouă
ocazie, printr-o mobilizare exemplară, peste 70 de voluntari de la Cluburile Rotary, Rotaract si
Interact din București, și-au unit eforturile și au asigurat hidratarea si încurajarea celor peste
2,000 de alergători care au trecut pe la punctul de hidratare situat la kilometrul 16 al cursei,
in fața Arenei Naționale. Tot voluntarii noștri au asigurat ordinea si siguranța la punctul de
schimb de ștafetă situat la kilometrul 14, in fața punctului de hidratare.

Siguranța alergătorilor a fost asigurată de : Servicii de Ambulanță , Pompieri, voluntari
ai Crucii Roșii si Studenților Mediciniști, Poliție, Jandarmi, etc., sub supravegherea unui
Comitet de Coordonare, care îl include si pe colegul nostru Rotarian : Dr. Marian Isac,
Directorul Medical al curselor de Semimaraton si Maraton din București , dar si inițiator si
coordonator al acestui proiect de cooperare, împreuna cu colegii lui din Rotary Club București
Atheneum. Marian li s-a alăturat alergătorilor, parcurgând împreună cu ei distanta de 21km,
verificând astfel in mod direct funcționalitatea rețelei de voluntari, medici, asistenți medicali,
ambulanțe, plasați pe traseu.
Trupa de percuție Barbarossa s-a alăturat grupului de voluntari Rotary, asigurând o
atmosfera incendiară la punctul nostru de hidratare si încurajându-i pe alergători, înainte de
parcurgerea ultimilor 5 kilometri ai cursei!
Voluntarii noștri au efectuat astfel, împreună, peste 300 de ore de voluntariat, care iau unit și încântat, lăsându-i cu dorința si speranța că, pe 31 Octombrie, se vor putea reîntâlni
la Maratonul București!

Cluburile Rotary din București
Începe Școala! – Septembrie 2021
Cu ocazia începerii scolii, o mare parte din Cluburile Rotary din București, s-au implicat
in proiecte ce au presupus fie donații in : ghiozdane, rechizite, articole de îmbrăcăminte si
încălțăminte, fie diverse alte activități, menite să marcheze evenimentul, toate in sprijinul
unor copii proveniți din familii cu mijloace financiare neîndestulătoare.
Astfel, 8 (opt) Cluburi din București au investit în proiectele organizate cu această
ocazie sume de peste 70,000 de RON, venind în sprijinul direct al peste 372 de copii, membrii
acestor Cluburi efectuând peste 630 de ore de voluntariat!
Cluburile RCB Atheneum, Curtea Veche și Levant și-au reunit eforturile achiziționând
ghiozdane complet echipate cu rechizite, pentru 82 de copii ai Fundațiilor „Amurtel” și „Joyo”
și donând rechizite și alte materiale de birotică, către Centrul de zi din București al Fundației
„Ana si Copiii”, care educă peste 80 de copii.
RC București a realizat o noua ediție a
tradiționalului lor proiect „Ajută un
copil să meargă la școală”, derulat
împreună cu RC Zell am See din Austria,
și cu implicarea directa a membrilor
Rotaract & Interact; au fost
achiziționate și donate : ghiozdane,
rechizite, articole de încălțăminte si
îmbrăcăminte noi , către 55 de copii si
părinții lor, proveniți din 27 de familii;
au mai fost de asemenea : colectate,
sortate, împachetate si donate către
aceștia și o serie de produse second hand, prin eforturile tuturor celor implicați.
RCB Cișmigiu a donat 26 de ghiozdane echipate cu rechizite, către Fundația Metropolis.
RCB Central a invitat, cu ocazia reînceperii școlii, 42 de copii din Roșiorii de Vede , să petreacă
un weekend la Vama Veche (1-3 Oct), împreună cu 7 membri ai RCB Central (asigurându-le
copiilor : transport, cazare, mese), iar acolo au primit din partea lor si alte cadouri in produse
alimentare și de igienă.
RC Pipera a sprijinit cu rechizite șipot îmbrăcăminte 18 copii de la Centrul Social Sf. Iosif, cu
ocazia începerii școlii ; Clubul desfășoară un program mai amplu și permanent, de sprijinire a
acestui Centru Social.

RCB Heritage a organizat donarea a 70 de ghiozdane complet echipate cu rechizite pentru :
50 de copii din Glina și pentru alți 20 de copii din zona Sighișoara, unde s-au deplasat cu ocazia
weekend-ului anual al Clubului lor (organizat anul acesta intre 9-10 Octombrie).

â

Rotary Club Bistrita Nosa
1. ”Ora Guvernatorului” la cluburile din zona 13
În data de 7 septembrie 2021, la Dej, cluburile din zona 13 au avut onoarea și bucuria
de a primi vizita Guvernatorului Districtului 2241, Adrian Luca.
Desfășurată într-o atmosferă lucrativă, prietenoasă, întâlnirea a beneficiat de prezența
reprezentanților RC Bistrița Nosa, RC Dej, RC Năsăud, RC Gherla și Interact Dej.
Discursul Guvernatorului a avut în centru temele cheie ale anului Rotarian 2021 – 2022
aflate sub mottoul ”Serve to change lives!”. Întâlnirea a continuat cu discuții libere, menite să
detalieze liniile directoare ale Districtului cu privire la activitatea Rotariană din acest an.

2. Vizita RC Bistrița Nosa la RC Chișinău
În acest debut de toamnă, RC Bistrița Nosa și RC Chișinău – cluburi înfrățite, a căror relație
de prietenie și cooperare în spiritul principiilor Rotariene durează de mai bine de un deceniu
– și-au reafirmat dorința de a continua proiectele comune, menite a schimba vieți.
În cadrul vizitei de lucru la Chișinău a reprezentantului RC Bistrița Nosa, Florin Iliescu, au
fost avansate idei de acțiuni comune în domeniul educației, precum și al colaborării bilaterale
în sprijinul comunităților aflate în nevoie.

3. Proiectul “Și eu merg la școală”
Clubul Rotary Bistrita Nosa susține permanent educația și excelența în educație, prin
diferite forme de activități și proiecte.
Unul dintre aceste demersuri, inițiat în urmă cu mai mulți ani, este cel intitulat ”Și eu
merg la școală”. Proiectul este destinat elevilor care au rezultate bune la învățătură și se află
în imposibiliatea de a participa, în condiții normale, la procesul de învățare, din cauza situației
materiale precare.
La începutul anului școlar, în cadrul
acestui proiect, RC Bistrița Nosa a
bucurat 120 elevi cu ghiozdane
complet echipate, în valoare totală de
12.000 lei. Parteneri în cadrul ediției
2021 au fost RC Chișinău și Tudor SRL.

4. Proiectul “RHAW School Twinning Program”
În contextul în care apa, ca resursă naturală, este limitată și diferită de la o zonă geografică
la alta, iar calitatea ei este tot mai afectată de creșterea demografică, de poluarea mediului și
de schimbările climatice, asociația Rotary International a declarat domeniul apei și al sanitației
drept unul prioritar pentru acțiuni specifice și de educație.
Ca urmare a întâlnirilor și activităților avute în comun cu Districtul Rotary 2490 Israel, a
faptului că dl. Avner Fuchs – Past Guvernator Rotary Israel este Ambasador pentru proiectele
de apă și sanitație în zona Rotary a Districtului nostru și a implicării Water & Sanitation
Committee Group Chair Florin Iliescu, membru al RC Bistrita Nosa, clubul nostru, împreună cu
Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița și Liceul Tehnologic Lechința (județul BistrițaNăsăud) au decis să se alăture ediției a doua a Programlui de înfrățire între școli din mai multe
țări, sub egida Rotary Hands Across Waters (RHAW), inițiat de mai multe organizații din Israel.
Acest Program, derulat ca Pilot în anul școlar 2020-2021, are scopul să sensibilizeze tânăra
generație cu privire la problemele existente în infrastuctura de apă, să înțeleagă pericolul pe
care îl reprezintă lipsa apei, să-și împărtășească cunoștințele cu alți tineri din alte țări, dar, mai
ales, să găsească împreună soluții de rezolvare a problemelor, pe care să le implementeze în
viitor.

5. Promenada inimilor la Bistrița
Conștientizarea cu privire la factorii de risc ce duc la apariţia bolilor cardiovasculare poate
să determine, treptat, o schimbare în atitudinea noastră de adoptare a unui stil de viaţă
sănătos.
Pornind de la această premisă, RC Bistrița Nosa și RC Bistrița s-au alăturat, încă de la
lansare, campaniei de promovare a mişcării “Promenada Inimilor”, derulată la nivel național
de Cluburile Rotary, împreună cu Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a
Inimii, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Inimii.

În acest an, invitația la mișcare lea fost adresată bistrițenilor în data de 26
septembrie, pe traseul amenajat în Parcul
municipal, cu o lungime de 1.6 km,
subliniind faptul că, în aceasta perioadă,
mai mult decât oricând, trebuie să
păstrăm un stil de viață adaptat noilor
condiții de siguranță, cât mai sănătos.

WEEKEND PESCĂRESC la Clubul Rotary Brăila
24-26 septembrie 2021

Devenit reprezentativ pentru Clubul Rotary Brăila, Weekendul pescăresc a fost și în
anul acesta o sărbătoare a prieteniei, a dorinței de a ajuta și de a celebra valorile care unesc
comunități.
Primul moment din seria de acțiuni integrate evenimentului a fost întâlnirea tinerilor
din Clubul Interact cu Adrian Luca, Guvernatorul Districtului 2241 România & Republica
Moldova. Dialogul a inclus o problematică specifică organizării Clubului Interact, o valorizare
a experienței câștigate de tinerii brăileni în urma desfășurării numeroaselor proiecte aliniate
domeniilor rotariene, fiind un schimb autentic de idei.
S-au validat proiectele de tradiție ale Clubului, unul dintre acestea fiind Concursul
districtual Testul celor patru întrebări, ajuns la a X-a ediție, deschizându-se și traseul unor noi
idei, precum aceea de crea cluburi de debate la nivel districtual.
Reunirea Cluburilor Rotary din Brăila și Galați, un al doilea moment din program, a avut
loc la Galați, obiectivele principale fiind evaluarea activităților de impact pentru comunitate.
Cina festivă din 24 septembrie a adunat sub semnul bucuriei pe toți cei care cred în
valorile promovate de Clubul Rotary, spectacolul dat de ansamblurile de muzica grecească,
românească și cele ale comunității lipovenești impresionând prin autenticitate. Scopul
caritabil asociat cinei festive, sprijinul în achiziționarea unui ecograf performant de către
Maternitatea Brăila, s-a realizat prin sponsorizări și printr-o licitație de obiecte de artă și de
colecție.
Turul ghidat al orașului și plimbarea pe Dunăre cu nava Lacu Sărat din 25 septembrie
s-au constituit în pretexte de a cunoaște frumusețile Brăilei, de a-i înțelege istoria.
Semimaratonul Brăila 2021- aflat la a doua ediție, organizat de Asociația C.S. Elite
Running în colaborare cu Primăria Municipiului Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăilaîncheie Weekendul pescăresc, Clubul fiind implicat în organizare.

Printre cauzele caritabile înscrise în acest eveniment național a fost și cea propusă de
rotarienii brăileni: Donează o liră pentru iluminatul clădirii Lyra. Voluntarii din Clubul Interact,
80 de tineri, au contribuit la succesul deplin al acțiunii.
Cu speranța că anul viitor va crea din nou contextul desfășurării WEEKENDULUI
PESCĂRESC, Clubul Rotary Brăila proiectează noi programe comunitare.

„Promenada Inimilor 2021” Chișinău
Clubul Rotary Chișinău Centru continuă
tradiția desfasurării proiectului „Promenada
Inimilor” la Chișinău dedicată Saptamanii
Mondiale a Inimii, din perioada 22-29 septembrie
2021.
Membrii Rotary Chisinau Centru si Rotaract
Club Chisinau ăn data de 26 septembrie 2021, au
parcurs un traseu de 4km, cu scopul de a încuraja
publicul de toate vârstele şi preocupările să
meargă pe jos în aer liber pentru a-şi menţine
sănătatea.

Mai mult decât până acum, „Promenada Inimilor” aduce beneficii sigure şi imediate
sănătăţii! După o perioadă în care am fost sedentari, trebuie să începem să ne gândim și la
prevenția altor boli, în special cele cardiovasculare.
În plus, este un proiect care poate fi pus în practică de orice comunitate. Ne mândrim
cu faptul că Rotary District 2241 promovează aceste valori!
Sănătatea este în mâinile fiecăruia dintre noi, iar
implicarea comunității locale ne ajută să o protejăm – o nouă
ilustrare a spiritului nostrum.

Promenada, s-a desfășurat într-o ambianță de relaxare și
meditație cu discuții despre sănătate și mod de viață sănătos.
Reamintind tuturor că activitatea fizică zilnică este cel mai bun
mijloc al menținerii sănătății, inclusiv a sănătății inimilor noastre!

„HAI CU ROTARY LA ȘCOALĂ”, Cupcui (Leova)
Proiectul “Hai cu Rotary la Școală”
organizat de clubul Rotary Chisinau Centru
pentru Centrul multifuncțional pentru copiii
rămași fără grija parintească din satul Cupcui,
raionul Leova in data de 20.09.2021.
Rotary Chisinau Centru a donat rechizite,
ghiozdane,
jucării,
dulciuri,
lenjerie,
dezinfectanăi.
Proiectul a inclus și desfasurarea activității de educatie pentru sănătate și anti-violență.
Considerând că primii ani în
învățământ sunt dominanți, au fost
organizate și câteva jocuri educative cu
teste distractive cu titlul: “Află ce meserie ți
se potrivește”, fiind etapa la care copiii au
fost cei mai activi. Multumim pentru
contributie Galina Psiholog YK Leova, Rotari
Inga , Round Table Moldova.
La final am stabilit că vom contribui, ca acești minunați copii, să frecventeze YK Leova
pentru vizite individuale cu specialistul psiholog. Sperăm să diminuăm din efectele traumelor
inradacinate astfel încât copiii să aibă încrederea că
“viața după internat” poate fi trăită ăn siguranță și cu
valori frumoase!

Copii orfani de părinți, dar nu și de valori.

„Înca un vis împlinit” pentru copii din Titnova
Un proiect, la fel de frumos, realizat la inițiativa membrilor Rotary Chisinau Centru in
colaborare cu A.O.CICD PHOENIX (International Center for Cooperation & Development
Phoenix). Prin implicarea, Altair-Z A.O., cu transportarea acesteia pina la Tirnova !

In data de 03.09.2021 am reusit
sa le facem o mica surpriza, Centrului
Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru
Copii " Tirnova", care au primit
încălțăminte și îmbrăcăminte.

Centrului pe parcursul anului
scolar gazduieste a peste 100 copii, din
pacate si in vara au rămas 52 copii lipsiti de grija parinteasca si copiii.

Lucrurile frumoase se fac împreună!

Seara Artelor la Deva
PROMOVAREA SI SUSȚINEREA
EXCELENȚEI ARTISTICE IN RÂNDUL
TINERILOR, un proiect marca RC Deva
Castrum, a întrunit un număr restrâns de
rotarieni si prieteni ai acestora pentru a
susține tineri talentați de la Secția Plastică
a Liceului de Arte Sigismund Todută din
Deva. Protagonistele serii au fost elevele
ANDREEA
MOLDOVAN,
DAIANA
ALBERTINA TRIF si MARIA CRIȘOVAN.
Debutul lor in prezentarea propriilor creații a fost încununat de succes, toate lucrările fiind
achiziționate prin licitație și cumparare. Programul serii i-a adus în mijlocul participantilor pe
doi dintre bursierii nostri: ROBERT ACHIM - violoncel, clasa prof. CAMELIA IAKAB, corepetitor
prof. Cezarina Lazăr și SEBASTIAN BALAN - pian, clasa prof. CRISTIAN DUMITRIU care au
susținut câte un recital de mare sensibilitate.
In acest cadru festiv, promotoarea Concursului Național "Clara Marginean, in
memoriam", Martha Maria Mocanu a înmanat premiile celor șase elevi participanți la concurs.
Au obtinut Premiul III : Mara Nițu si Teodora Bota, iar Mentiuni: Sara Sicoe, Cosmina Hatfaludi,
Anca Gabor si Tudor Achim de la CN Decebal din Deva , toti pregatiți de dna prof. Gloria Nițu,
câteva recitări ajungându-ne și nouă la suflet.
Surpriza serii a fost colajul muzical recitativ , de înalta măiestrie artistică, susținut de soprana
ARLINDA MORAVA și actorul MARIUS BODOCHI.
Prezența la eveniment a DG Adi Luca, a PDG Martha Maria Mocanu, a DGE Florin
Mărginean, a DGN Ovidiu Constantin Bunget și a secretarului districtual Adelina Clop a fost o
demonstrație certă a prieteniei autentice proprii mișcării rotariene! Alături de noi au fost
rotarieni de la cluburile din Alba-Iulia, Brad, Deva, Hațeg și Petroșani. Prietenii constanți ai
clubului nostru ( unii prezenți direct, alții numai prin contribuție/donație) au întregit
evenimentul rotarian, au făcut posibil sprijinul talentului și muncii asidue în misterioasele
cărări ale creației artistice. Ca de obicei, cluburile Rotakids și Interact au avut o prezența activă,
de data aceasta prin președintii lor Daria Brinzan si Maria Crișovan. Toată stradania, emoțiile
si incertitudinile (organizării în condițiile actuale) s-au meritat ! Câțiva copii sunt mai fericiți !
Un mare, mare MULȚUMESC tuturor celor care au crezut că acest proiect rotarian este posibil
și au pus umărul la reușita lui !
Olivia Nițescu, RC Deva Castrum

Titlu proiect: GENERAȚIA TECH
Nume Club: ROTARY CLUB BRAȘOV
Dată: 22 Septembrie 2021
Text descriptiv:

Rotary Club Brasov susține Programul Național #GenerațiaTech prin acordarea de
burse de formare în IT și Digital Marketing participanților selectați.
„Generația Tech”, este un program integrat de dezvoltare a competențelor digitale ale
tinerilor și nu numai. Programul este bazat pe o metodologie de implementare unică, premiată
de Google, ce asigură dezvoltarea și funcționarea unui ecosistem care să sprijine formarea și
menținerea talentelor la nivel local.
#Rotary este despre #implicare, #comunitate și #ValoareAdăugată.
De aceea, am fost bucuroși să răspundem invitației Digital Nation, Agentia Metropolitana
Brasov și Primăria Municipiului Braşov în a sprijini Programul #GenerațiaTech, un program pe
care îl considerăm unic în România!
Rezultate obținute până în prezent: + 1000 de înscrieri din comunitatea brașoveană, 420 de
burse acordate și un eveniment dinamic de lansare, la care am participat cu bucurie - acesta
este startul Programului Generația Tech la Brașov!
Vă invităm să vedeți un video al evenimentului aici.

Titlu proiect: BRAȘOV RUNNING FESTIVAL
Nume Club: ROTARY CLUB BRAȘOV
Dată: 25 Septembrie 2021
Text descriptiv:

BRAȘOV RUNNING FESTIVAL – un festival al
alergării și alergătorilor!
Rotary Club Brașov s-a alăturat acestui eveniment de amploare, promovând totodată
mișcarea “Promenada Inimilor” prin care am încurajat an de an atât copiii, cât şi adulţii să
alerge pentru sănătatea inimii, să facă mişcare pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, ştiut
fiind că sănătatea este în mâinile fiecăruia dintre noi, iar implicarea comunității locale ne ajută
să o protejăm!
Evenimentul a fost organizat de CS Colțea Brașov, împreună cu Comparty Sports
Management și Rotary Club Brașov, însemnând, pe scurt:
• Atleți de elită de nivel mondial
• Traseu omologat World Athletics
• Competiții pentru copii
• Nutriție & sănătate
• Muzică și voie bună
• Conferință
• Caritate & responsabilitate socială

Rotary Club Camena Piatra-Neamț - 26 septembrie 2021
,,Expozitie canină - Câinele meu - curaj, iubire, devotament”
Duminică 26.09.2021, într-un cadru natural de excepție, în incinta Strandului Municipal
Piatra-Neamț a avut loc evenimentul intitulat în mod sugestiv ,,Expozitie canină - Câinele meu
- curaj, iubire, devotament”, eveniment ce se află la prima ediție. Evenimentul a fost organizat
de Rotary Club Camena Piatra-Neamț, în parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț și Consiliul
Local al Municipiului Piatra-Neamț.
A fost o manifestare care a stat sub semnul prieteniei, al respectului față de semeni și
față de căței, acești minunați prieteni ce
infrumusețează viața multura dintre noi.
Membrii Rotary Club Camena PiatraNeamț se ghidează, în luarea hotărârilor
asupra proiectelor de voluntariat, după
testul celor patru întrebări, ce constituie
temei al mișcării rotariene, respectiv:
,,Este adevărat? Este cinstit pentru oricine
este implicat? Va întari si stimula atât
prietenia cât si bunavointa? Va servi în
beneficiul tuturor celor implicati? ".

Ghidați fiind de răspunsurile
la aceste întrebări s-a născut acest
proiect, nou în municipiul PiatraNeamț, fondurile obținute fiind
folosite
pentru
susținerea
proiectelor de voluntariat aflate în
derulare în cadrul Clubului Rotary
Camena Piatra-Neamț. Evenimentul
s-a dovedit un succes, prin
participarea
unui
număr
considerabil de căței cât și de spectatori. Expozitia canină a avut și sprijinul a numeroși
sponsori. Apreciem că sunt bine venite pentru comunitate astfel de evenimente care aduc
oameni împreună sub semnul prieteniei și al voluntariatului.

Este o mare onoare și bucurie pentru Rotary Club Oradea Art
Nouveau să sprijine înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni.
Ne-am implicat în proiectul Give(Back) Credit to The Heritage
Communities pentru a sprijini înființarea Asociației Artizanilor
Beiușeni la invitația primită de la La Blouse Roumain IA. Ne-am
implicat cu bucurie în evenimentul dedicat iei românești, am fost
martorul evenimentului creativ de revigorare a moștenirii noastre
culturale ce s-a desfășurat la sfârșitul lunii august la Muzeul Municipal
Beiuș.
A fost o după amiază de poveste despre viața artizanilor din
țara Beiușului, despre tradiția și cultura locală.
Tradițiile reprezintă o parte a patrimoniului imaterial pe care îl
avem ca națiune, ele constituie o marcă identitară pe care noi trebuie
să le conservăm și să le promovăm pentru ca legătura cu trecutul să nu se rupă. Dispariția
tradițiilor ar avea drept urmare dispariția națiunii înseși.
De aceea Rotary Club Oradea Art Nouveau a considerat că este important să sprijine
înființarea Asociației Artizanilor Beiușeni.
"A trăi pentru alții e o lege a naturii. Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună
când alții sunt fericiți datorită ție."
Dacă doriți să sprijiniți acțiunile noastre:
"Fii generos | Rotary Art Nouveau Oradea" https://rotaryartnouveau.ro/fii-generos/

