Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241
Vizita DG Adi Luca la Rotary Club Râmnicu Vâlcea, Rotary Club Râmnicu Vâlcea Cozia, Rotary
Club Râmnicu Vâlcea Râmnic.
"Din nou la Râmnicu Vâlcea este acasă, mai mult decât între prieteni am fost și sunt în
familie. Mulțumesc din suflet." - DG Adi Luca

Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241
"Invitație la Rotary Club Timișoara Cetate, într-o atmosferă și un loc de poveste, unde ca
întotdeauna am fost doar în calitate de vechi prieten al Clubului."- DG Adi Luca
#ServiceAboveSelf #ServeToChangeLives #PovesteaRotaryContinuă

Agenda Guvernatorului

#DG on the road - part 16.1
#BradulCuSuflet #LeoClubAradMaris
"Oriunde există o fiinţă umană, există şi oportunitatea pentru bunătate." - Seneca

În data de 15 decembrie 2021 a avut loc inaugurarea celei de-a VIII.a ediție a proiectului
caritabil "Bradul cu Suflet", derulat de către Club Leo Arad Maris, care se desfășoară în
perioada 15.12. - 24.12.2021 atât în fața Primăriei Arad, cât și în incinta Atrium Mall Arad,
având ca beneficiari ai fondurilor strânse Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
"Amadis" Arad. 🦁🥰
În spiritul prieteniei și al bunei colaborări dintre Lions și Rotary, am fost onorați să îi avem
alături de noi pe Guvernatorul și Secretarul Districtului Rotary 2241 România și Republica
Moldova, Adrian Luca și Adelina Clop, cărora le mulțumim pentru prezență! 🦁🙏

Cu mare bucurie am înmânat distincții de recunoaștere a dăruirii lor, doamnelor din cadrul
Lions Arad 2007 și domnilor din cadrul Lions Club Arad, precum și tinerilor voluntari Leo.
Felicitări și mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru comunitate! Succes în viitoarele
proiecte! 🦁👏🙏
Felicitări și mulțumiri Leo Victoria Matekovits, coordonator proiect, Lion Sabina Lang, Leo
Advisor și echipei de tineri voluntari Leo pentru acest minunat proiect! 🦁🙏
Felicitări și mulțumiri Lions Club Arad 2007, președinte Rodica Roșca, pentru susținere și
implicare! 🦁🙏
Mulțumesc Secretarului Districtului 124 Lions România, Daniela Dobrescu, pentru susținere
și prezență! 🦁🙏

#Lions #Leo #WeServe #SPIC #SperantaSiPerseverentaIncredereSiCuraj
#ServiceFromTheHear
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#Rotary #D2241

Un eveniment de succes, desfășurat într-un loc de poveste.
Multumim din suflet gazdelor, speakerilor și tuturor participanților.

#ServiceAboveSelf

Agenda Guvernatorului

#Rotary #D2241
Rotary Club Curtici promovează excelența!
Un club tânăr format din rotarieni cu inima mare.
Felicitări!
#ServiceAboveSelf #ServeToChangeLives #PovesteaRotaryContinuă
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Cluburi: Alba Iulia, Alba Iulia Civitas Solis, Sebeș, Cugir Anima Mundi. Interact Alba, Sebeș,
Rotaract Alba

Clubul Rotary București „Curtea Veche”
Protejăm natura
6 noiembrie 2021 - Parcul Natural Văcărești, București

Pe data de 6 noiembrie 2021, Clubul Rotary București „Curtea Veche” împreună cu Rotaract
și Interact patronate de același club și un membru al clubului Rotary București „Atheneum” șiau reunit forțele într-o acține comună. În spiritul prieteniei și al iubirii față de natură, având și
deschiderea personalului care se ocupă de buna organizare a administrarii Parcului Natural
Văcărești a avut loc o acțiune comună ce a presupus:

-

-

Toaletarea puieților plantați pe taluzul estic al Parcului Natural Văcărești (această
acțiune a presupus identificarea îngrijirea/ pregătirea pentru iarnă a puieților de copaci
prin curățarea buruienilor și adăugarea unui arac pentru susținere).
curățenia în cuveta lacului din Parcul Natural Văcărești.

La întreaga acțiune au participat 53 de persoane, s-au curățat aproximativ 300 m de taluz și
s-au recoltat 3 saci de deșeuri. După finalizarea acțiunii de voluntariat, toți participanții au luat
prânzul sub forma unui picnic în interiorul parcului.

De asemenea, finalul acțiunii a
presupus o plimbare ghidată prin
parc cu rol de relaxare dar și de
identificare a noilor oportunități de
implicare și ajutor din partea
voluntarilor.
Pentru că iubim natura ne-am dorit
să fim parte în continuare din echipa
de ajutor a celor din Parcul Natural
Văcărești, prin urmare am vorbit de
planuri și acțiuni noi de susținere a
naturii.

Protejăm natura

27 noiembrie 2021 - Parcul Natural Văcărești, București

Tot în contextul angajamentului de a proteja
natura, pe data de 27 noiembrie 2021 a avut loc a
doua acțiune care s-a desfășurat în Parcul Natural
Văcărești din București. Acțiunea a vizat plantarea
al unui număr de aproximativ 800 de puieți de
copaci (stejari, arțari și tei) în partea de est a
taluzului parcului.

La eveniment au participat un număr de 32 de
persoane, membrii ai clubului Rotary București
„Curtea Veche”, un membru al clubului Rotary
București Cișmigiu și domnul Ambasador, Arthur Mattli, membru al clubului Rotary din Berna
(Eveția).
Toamna târzie și dorința noastră de a face lumea din jurul nostru mai bună ne-a reunit în
această acțiune, ne-a făcut mai implicați în ceea ce ne-am propus și am legat noi prietenii- nu
numai între noi oamenii dar și între natură și oameni.
Prin ceea ce am realizat considerăm că am contribuit la un viitor mai bun și avem speranța că
într-o zi ne vom bucura din nou împreună la umbra unuia dintre acești copaci proaspăt
plantați.

Rotary Club București

Intr-o atmosfera de sarbatoare, s-a petrecut
proiectul Rotary Club Bucuresti! Spectacolul
‘’ Crăciunul Jucariilor’’, ne-a adus pe toti in
lumea copilariei!
Din fondurile stranse in cadrul acestei actiuni
se vor cumpara hrana si pachete de Craciun
pentru copiii din Centrul de Abilitare si
Reabilitare Tancabesti.
Multumim membrilor Rotary Club Bucuresti si
colegilor din cluburile Rotary din Bucuresti,
pentru sustinerea acestui proiect!
#rotaryclubbucharest
#ServeToChangeLives
#rotaryinternational#endpolionow

COMUNICAT DE PRESĂ
„Brăduțul de Crăciunul” a ajuns anul acesta în casele a 500 de copii
Proiectul Rotary Club Iași Curtea Domnească este la cea de-a șaptea ediție, iar în acest an sa extins, ajungând atât în localitatea Fâstâci, cât și în Țibana și în cele două sate Medeleni
din România și Republica Moldova. Proiectul a fost lansat și coordonat din anul 2015 de
Florin Mindirigiu, membru Rotary Club Iași Curtea Domnească, fiind preluat și dezvoltat
anual cu sprijinul membrilor clubului, a donatorilor și a altor parteneri. Valoarea cumulată
a donațiilor în cei 7 ani de proiect a depășit suma de 30.000 de euro, banii provenind exclusiv
din fonduri private.
Peste 500 de copiii din mai multe localități
din județul Vaslui, Iași și din Republica
Moldova vor întâmpina în acest an
sărbătorile cu mai multă bucurie. Demarat în
anul 2015, proiectul „Brăduțul de Crăciun” al
Rotary Club Iași Curtea Domnească a fost
extins în acest an, prin contribuția atât a
membrilor clubului, cât și a două unități de
învățământ private din Iași: Școala
Gimnazială „EuroEd” și Școala și Grădinița
„Hänsel und Gretel”.
Prima oprire a „Brăduțului de Crăciun” a avut loc în satul Fâstâci, la Școala Gimnazială „Cezar
Botez” din localitate, acolo unde au fost oferite cadouri celor 250 de copii care învață în
unitatea de învățământ. Pachetele de tip „ShoeBox” au inclus dulciuri, fructe, dar și peste 200
de cărți donate de către membrii clubului Rotary Curtea Domnească. Totodată, membrii
clubului au oferit familiilor nevoiașe din comunitate mai multe pachete cu alimente de strictă
necesitate.

A doua oprire a avut loc la Țibana, la Școala
Generală din localitate, unde reprezentanții
„EuroEd”, împreună cu Rotary Club Iași
Curtea Domnească au oferite mai multe
cadouri elevilor din această unitate.
Ultima oprire va avea loc în cele două sate
din Medeleni, aflate pe cele două laturi ale
Prutului, în România și Republica Moldova,
acolo unde vor fi duse copiilor 100 de
pachete oferite de echipa Școlii și Grădiniței
„Hänsel und Gretel”.
„Proiectul Brăduțul de Crăciun a fost început în anul 2015 și ne bucură să putem observa, de
la an la an, progresele pe care copii sprijiniți de clubul nostru le înregistrează. Este și motivul
pentru care am decis să extindem acest proiect cu noi acțiuni care să sprijine școala și elevii
din această comunitate”, spune Dan Zaharia, președinte Rotary Club Iași Curtea Domnească
în mandatul 2021 - 2022.
Anul viitor, inițiatorii proiectului își
propun să organizeze prima ediție a Zilei
Porților Deschise la Școala din Fâstâci, cu
participarea unor rotarieni, profesioniști
și lideri în domeniile lor de activitate care
să le vorbească și să îi inspire pe copii din
localitate.
Totodată Rotary Club Iași Curtea
Domnească își propune să amenajeze un
laborator de Informatică în școală, oferind calculatoare și alte echipamente tehnice. Tot anul
viitor, membrii Rotary vor dona și alte cărți bibliotecii școlii, volumele urmând a fi oferite în
funcție de grupele de vârstă care studiază în unitatea de învățământ (preșcolar, primar și
gimnazial).
Mai multe despre proiectele Rotary
https://rotaryiasicurteadomneasca.ro/
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Rotary Club Buziaș
Rotary Club Buziaș a organizat în data de
17.12.2021, într-o sală nouă deosebit de
primitoare din Buziaș care aparține
colegului nostru Ioan Hudrea, Balul anual
de caritate pentru strângerea de fonduri
destinate acțiunilor clubului.
Desfășurat într-o atmosferă de
sărbătoare în spirit Rotarian, am avut
plăcerea să ne bucurăm de prezența colegilor noștrii din cluburile R.C. Timișoara, R.C. Opera
Timișoara, R.C. Ripensis Timișoara, R.C. Jimbolia, R.C. Lugoj, R.C. Baia Mare 2005, R.C. Hațeg și
R.C. Huedin.
Le mulțumim tuturor colegilor pentru prezență și pentru generozitatea de care au dat
dovadă. Donațiile strânse vor fi folosite pentru susținerea Clubului local de lupte libere pentru
juniori și tineret și pentru susținerea studiilor bursierului nostru Erwin Muller, elev in clasa a
XII-a, la Colegiul Național Ion Vidu Timișoara. De asemenea, din donațiile strânse, împreună
cu Clubul Interact Buziaș am oferit de Crăciun pachete cu alimente, dulciuri și fructe unor
familii nevoiașe din comunitatea noastră.
Au fost respectate toate măsurile de siguranță impuse de pandemia cu Coronavirus.

Președinte R.C. Buziaș

Rotary Vișeu de Sus la Conferința Centenarului Rotary în Franța

În perioada 11-12 decembrie 2021 a avut loc la Versailles Conferința Centenarului
(1921-2021), dedicată aniversării a 100 de ani a Districtului 1660 și, implict, a 100 de ani de
Rotary în Franța. Pe parcursul celor două zile, evenimentele s-au desfășurat la Palatul
Congresului și la Castelul Versailles.
Dată fiind lunga relație de prietenie între districtul francez și Districtul 2241 România
și Republica Moldova (în urmă cu peste 30 de ani, o echipă de rotarieni din Districtul 1660 a
fost delegată de președintele Rotary Internațional pentru a ghida și susține restabilirea Rotary
în România), districtul nostru a fost invitat să participe la eveniment.
Conferința a fost deschisă de : François de Mazières, primarul Versailles-ului,
președinții cluburilor Rotary și Rotaract din Versailles, guvernatorul Districtului 1660, Bernard
L’Huillier și reprezentantul președintelui Rotary International, Abderrahman Ali Khodja, PDG
al Districtului 9010 (Algeria, Maroc, Mauritania, Tunisia).
Susținerea educației francofone în Liban, lupta împotriva paludismului în Senegal,
accesul la apă potabilă în Camerun sunt câteva dintre proiectele realizate de cluburile din
district și prezentate în cadrul conferinței. De asemenea, problemele de mediu, lupta
împotriva cancerului pediatric, eradicarea poliomielitei au fost alte teme abordate.
La masa rotundă cu tema ”Francofonia, vector al păcii” – una dintre cele mai
importante teme ale conferinței, România a fost reprezentată de Ruxandra Mangu, secretar
pe probleme de francofonie la Ambasada României în Franța.

”Comitetele InterȚări și rolul lor în
slujba păcii” a fost panelul prezidat de Joëlle
Cramoix, coordonatoarea națională a tuturor
CIP-urilor. În cadrul acestuia a fost
evidențiată activitatea CIP Franța-RomâniaRepublica Moldova. Anuța Pop, președinta
secțiunii române a comitetului, membră a
clubului Rotary Vișeu de Sus, a transmis
mesajul de prietenie și cele mai bune urări din
partea guvernatorului Adrian Luca și, de
asemenea, a înmânat o plachetă aniversară
din partea clubului Rotary Cluj-Napoca, unul
dintre primele cluburi din România, în semn de apreciere a sprijinului oferit în familiarizarea
cu spiritul și principiile Rotary International.

Titlu proiect: “Pachet de Crăciun”
Nume Club: Rotary Club Cluj-Napoca Hoia
Data: 26 decembrie 2021
Prezentare eveniment “Pachet de Crăciun”

La sfârșit de 2021, Rotary Club Cluj-Napoca Hoia, a organizat evenimentul ”Pachet de
Crăciun”, o continuare a inițiativei începute anul trecut ”Vin și Cafea”. La fel ca și în 2020
evenimentul s-a încheiat cu o degustare de vin și cafea în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie,
pe ritmuri muzicale specifice perioadei
de sărbători.
Pachetul creat special pentru
acest eveniment a conținut produse
din zona Clujului, două vinuri premium
de la Crama La Salina, Issa Rhein
Riesling și Issa Fetească Neagră, o
pungă de cafea proaspat prăjită Peru
Tres Mosqueteros oferită de Urban
Coffee și o cană de cafea lucrată
manual în Atelierul lui nea Țeli.
Parfumul și aroma produselor din acest an au făcut ca cei prezenți la eveniment să se
bucure de momente unice. Simțurile olfactiv, gustativ și vizual au fost antrenate, ajungând la
cele mai înalte vibrații cu ajutorul oenologului
cramei, Ovidiu Maxim, cât și al specialistului
Urban Coffee, Marius Oprea. Prietenii rotarieni
care ne-au fost alături au trăit, în atmosfera
caldă de acasă, eleganța și armonia momentului
în acorduri de colinde interpretate live de
prietenii noștri, Ovidiu și Andrei Crețu studenți
ai Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima”
Fondurile strânse în urma organizării
acestui eveniment susțin proiecte ale clubului:
sprijin pentru elevii școlii din Sava județul Cluj
constând în rechizite și echipamente necesare
procesului educațional cât și pentru proiectul
Căsuța Bebelușului.

Mulțumim pentru participare tuturor prietenilor și vă invităm să ne fiți alături și la
evenimentele viitoare, pentru a vă transmite cât mai mult din energia și din entuziasmul clubului
nostru.

Titlu proiect: “Acțiune umanitară” – beneficiar 2 case familiale din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
Nume Club: Rotary Club Cluj-Napoca Hoia
Data: 10 decembrie 2021

Clubul nostru a răspuns apelului primit din
partea DGASPC Cluj prin intermediul a doi
membri din clubul RC Sighet Voievodal. În
cadrul acestei acțiuni umanitare am strâns și
donat produse necesare bebelușilor
constând în lapte praf și scutece precum și o
imprimantă ce va ajuta la sprijinirea
activităților educative pentru copiii cu
deficiențe din cadrul unei case familiale
administrate de DGASPC Cluj.

Cu prietenie,
Rotary Club Cluj-Napoca Hoia

Rotary Club Oradea Art
Nouveau
SEMINAR ONLINE.
„Despre control și responsivitate
emoțională în relația de parenting
la diferite vârste”

Seminarul online „Despre control
și responsivitate emoțională în
relația de parenting la diferite
vârste” cu conf. univ. dr. Delia Bîrle
organizat de Rotary Club Oradea Art Nouveau în parteneriat cu Școala Primară Americano
Română în data de 2 decembrie 2021 a fost un succes.
Spunem asta pornind în primul rând de la numărul mare de participanți înscriși. Asta
dovedește că sunt mulți oameni cărora le pasă, care sunt conștienți de importanța rolului pe
care îl au în formarea viitorilor adulți, care doresc să folosească cea mai bună atitudine în
relația cu copiii lor, oameni deschiși să învețe să fie părinți care iubesc, alină, ascultă, înțeleg.
Analizând capitole importante în relația părinte-copil în cadrul întâlnirii d-na conf. univ. dr.
Delia Bîrle ne-a condus cu eleganță spre concluzia:
“Nu putem fi părinți perfecți, pentru că ei nu există. Putem fi părinți care au brațe să iubească,
vorbe să aline, timp să vindece, răbdare să asculte, înțelepciune să înțeleagă.”
Îi mulțumim d-nei Delia Bîrle că a răspuns invitației noastre. Suntem convinși că în urma
acestei întâlniri avem lucruri la care să reflectăm și cu siguranță lucruri pe care să le
îmbunătățim.
Ne-am propus ca aceste întâlniri să se desfășoare cu regularitate.
Așadar, să ne revedem cu bine în ianuarie.
Să ne fie tuturor bine și frumos.
„Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună când alții sunt fericiți datorită ție.”

Rotary Club Oradea Art Nouveau
"Tinerețe fără bătrânețe"
Colaborarea dintre Rotary Club Oradea Art
Nouveau și Asociația Filantropia în cadrul
proiectului "Tinerețe fără bătrânețe" a adus
anul acesta multă bucurie atât la Casa de tip
familial din Bratca, cât și la Căminul Sf.
Pantelimon.
Cu sprijinul Școlii Primare Americano-Română
am dăruit tinerilor cadouri de Crăciun și în
"Atelierul lui Moș Crăciun" am creat ornamente
pentru brad: globuri și ghirlande colorate. Apoi
am dus spiritul sărbătorilor de iarnă seniorilor
de la Sf. Pantelimon. Brad, ornamente, daruri și
colinde au fost ingredientele care au adus
zâmbete pe fețele seniorilor.
S-au bucurat copiii și am înseninat puțin viața bunicilor. Tinerii au învățat să dăruiască, bunicii
s-au bucurat să primească.
Este o acțiune de suflet prin care dorim să aducem împreună persoane senioare din Centrele
de seniori și copiii din Centrele de copii cu scopul de a interacționa în mod constant și de a
beneficia reciproc de emoția și căldura sufletească pe care fiecare o poate oferi.
"Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună când alții sunt fericiți datorită ție."

Rotary Club Oradea Art Nouveau
Am încheiat anul 2021 la masa rotundă a
prieteniei.
Am discutat despre proiectele realizate până
acum, despre proiectele în derulare și de
asemenea despre viitor.
Ne-am bucurat unii de alții, de simpatia,
încrederea și înțelegerea care ne leagă, de
bunăvoința reciprocă și altruismul colectiv.
Ne-am bucurat împreună de Sfintele Sărbători de iarnă și de sfârșitul unui an dificil pentru noi
toți. Ne-am împărtășit așteptările pe care le avem de la anul care vine atât la nivel personal
cât și profesional.
Ultimele zile ale anului 2021 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului iar anul 2022 este
aproape să-și deschidă primele file albe, necunoscute. Ne dorim să ne amintim cu plăcere de
toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase și cu speranță de tot ce ne-am
propus.
Fie ca noul an să ne găsească pe toți mai buni, mai senini, mai puternici, mai liniștiți.
Fie ca în noul an să avem mai multă putere să aducem zâmbete și bunăstare în jurul nostru.
Fie ca în noul an tot ce ne dorim să se împlinească.

Rotary Club Târgu Mureș TÉKA
Luna: DECEMBRIE 2021
Cea mai mare campanie SHOEBOX din țară
În decembrie 2021 a avut loc campania de SHOEBOX a clubului nostru Rotary TÉKA din
Târgu Mureș, în al patrulea an consecutiv.
Este vorba de cea mai mare campanie de împărțire a cutiilor de cadouri din toată țara,
în cadrul căreia, în acest an, peste 5.300 de cutii de pantofi pline cu materiale educaționale,
jucării, obiecte sanitare și îmbrăcăminte în stare nouă au ajuns la copiii nevoiași cu vârstele
între 1 și 12 ani din Târgu Mureș si multe alte localități din județ.
La împărțirea cutiilor au participat atât Clubul Rotaract TÉKA cât și celelalte cluburi
Rotary din oraș.
Valoarea obiectelor din cutii este între 20 și 30 de Euro, astfel valoarea proiectului
SHOEBOX din Târgu Mureș se ridică la peste 120.000 Euro.
Cutiile au fost donate de către Districtul Rotarian 1110, prin colaborarea cu clubul
nostru partener Boscombe și Southbourne Rotary Club, în urma unor acțiuni ample de
colectare a acestor cutii începând cu luna septembrie 2021.

Pe pagina noastră web https://www.rotaryteka.ro/shoebox2021/ puteti găsi mai
multe detalii și poze cu impactul major al acestui proiect minunat.

Give in a Different Way
ROTARACT Club TÉKA din Târgu Mureș, susținut de Rotary Club TÉKA, a coordonat
tradiționalul proiect de caritate pe perioada Crăciunului - Give in a Different Way, care anul
acesta s-a desfășurat într-o formă specială.
Ca de obicei, scopul principal al proiectului a fost acela de a oferi suport unor oameni
nevoiași în preajma sărbătorilor, de data aceasta în două moduri:
- Amplasarea unui Pom de Crăciun construit din bucăți de lemn în zona Ceasului cu Flori,
urmând ca la finalul proiectului, materialul lemnos să fie donat ca lemn de foc unor familii
nevoiașe, și
- Amplasarea unei căsuțe de lemn în cadrul Târgului de Crăciun Târgu Mureș, în zona
Ceasului cu Flori, care a funcționat ca și centru de colectare. Donațiile adunate vor fi folosite
ca și contribuție directă la facturile pentru utilități ale unor oameni cu o situație financiară
precară.
Prin acest proiect derulat în parteneriat cu Asociația Solidaris s-au adunat donații
semnificative atât de la persoane fizice cât și de la companiile locale. Conceptul folosit a
generat interes major atât în presa locală cât și națională, contribuind la imaginea pozitivă a
clubului Rotaract, și implicit a Rotary, precum și a orașului Târgu Mureș.

Rotary Club Camena Piatra-Neamț - Decembrie - lună magică

De Ziua Națională a României, în continuarea proiectului ,,Să cinstim seniorii”, membrii Rotary
Club Camena Piatra-Neamţ au contributi cu cele necesare pentru ca seniorii cazați la Căminul
de bătrâni Roznov să poată sărbători, așa cum
se cuvine. Cu acest prilej, împreună cu staful
căminului, s-au identificat alte nevoi ce vor fi
acoperite prin proiectele viitoare ale clubului.

Ulterior, membrii clubului precum și invitații
acestora, în cadrul ședinței săptămânale, prin
poezie și cântec, au rememorat valorile
tradiționale românești.

Cu bucurie și rotariană prietenie, Rotary Club Camena Piatra-Neamț a reușit să ajute la
organizarea seminarului de membership ce a avut loc la Durău, în perioada 17-19 decembrie
2021. Mulțumim bordului Districtului 2241 pentru încrederea acordată!

De asemenea, copiii implicați în proiectul ,,Excelență în educație”, precum și membrii mici ai
familiilor acestora, au primit din partea Clubului, în spiritul sărbătorii Crăciunului și în
considerarea temei anului rotarian 2021-2022, cadourile ce vin și sprijină starea acestora de
bine, atât de necesară pentru susținerea unei alese educații.
Totodată, sub atenta îndrumare a membrilor Clubului și cu sprijinul Primăriei Municipiului
Piatra-Neamț, Interact Camena Piatra-Neamț, a desfășurat, în perioada 26-30 decembrie
2021, o activitate de strângere de fonduri, ce vor fi afectate proiectelor Interact.

“DĂRUIEȘTE CU ROST”
Rotary Club București HERITAGE – Moștenire
18 Decembrie 2021
“Dar din dar se face rai” a fost motto-ul care ne-a determinat pe noi, Rotary Club București
Heritage, să continuăm acțiunea “Dăruieste cu Rost”, și să organizăm ediția a II-a, 2021, cu
câteva zile înainte de Sărbătoarea Crăciunului.
Am pus suflet de la suflet și am reușit să bucurăm 31 de copii din comuna Șinca Veche
,jud.Brasov, cărora le-am umplut cizmulițele vechi cu îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, de
iarnă. Am ajuns și in casele a 30 de familii, tot din Șinca Veche, cu alimente de bază, dulciuri
și cozonaci, în speranța că hrana trupului va fi și hrana sufletului pe perioada Sărbătorilor de
Iarnă.

Si pentru că binele are o putere extraordinară, ne-am continuat misiunea și în localitatea
Maia, din județul Ialomița, unde magia sărbătorilor a luminat inimile a 9 copii cu încălțăminte
și îmbrăcăminte de iarna, rechizite, alimente de bază si nu în ultimul rând, dulciuri.

Poate că este puțin pentru cât de mult bine putem face, dar este enorm de motivant să ne
continuăm misiunea!
Mulțumiri voluntarilor care ne-au însoțit , Preoților din com. Șinca Veche, domnului Dinu
Dobre, echipei The Marmorosch, Autograph Collection Bucharest, M247 Europe si Decathlon
Romania.
CONTINUĂM MISIUNEA ROTARY ÎN COMUNITATE !
Bogdan Valeriu Popa - Președinte Rotary Cub București HERITAGE - Moștenire

INTERACT Opera Timișoara
Moș Crăciun a fost darnic cu noi anul acesta și
ne-a adus un grup de tineri frumoși, dornici să
se implice în acțiuni în folosul comunității și să
se constituie în cel mai tânăr club Interact din
oraș pentru ”a servi mai presus de sine”.
Le urăm ”Bun venit!” și le pregătim chartarea
pentru a întregi astfel familia Rotary și Rotaract
Opera Timișoara

Club Rotary Opera Timișoara – 8 decembrie 2021
Rotary în comunitate – proiect comun al cluburilor Rotary din Timișoara, în parteneriat cu
TVR

În data de 8 decembrie 2021 clubul Rotary Opera Timișoara a fost prezent prin reprezentanții
și invitații săi, în studioul de televiziune al TVR din Timișoara.
Proiectul comun ”Rotary în comunitate” al cluburilor Rotary din Timișoara, are ca obiectiv
general expunerea în spațiul public a rolului organizației Rotary, prezentarea proiectelor și a
impactului acestora în comunitate, pentru familiarizarea membrilor comunității locale,
regionale și naționale cu ceea ce înțeleg rotarienii prin ”a servi mai presus de sine”.
Promovăm cultura, susținem educația, luptăm pentru sănătate și participăm la activitățile
sportive, este ceea ce Clubul nostru, Rotary Opera Timișoara, și-a propus și a reușit să facă
până în prezent
Educația culturală o considerăm o investiție inteligentă pentru că ea are impact pe mai multe
planuri: intelectual, emoțional și social.

În cadrul emisiunii Prim-plan obiectiv moderată de Tania Țunaș, sub egida ”educație prin
cultură” au fost prezentate câteva dintre proiectele desfășurate de clubul Rotary Opera
Timișoara alături de muzicieni de renume, profesioniști dispuși să transfere prin educație
muzicală un strop din sufletul si din talentul lor, tinerei generații.
Au fost prezenți în emisiune pentru a confirma acest lucru, maestrul Matei Ioachimescu ”Flautul de aur” și maestrul violist Cristian Ladislau Andriș director artistic al „Romanian
Chamber Orchestra”.
Din toate artele, muzica este cea mai aproape de suflet și așa cum evoca Platon, ”muzica oferă
un suflet universului, aripi minții, zbor imaginației și viață oricui”

Club Rotary Opera Timișoara – 15 decembrie 2021
Romanian Revolution
”Muzica este graiul sufletului. Ea stârnește în noi, nu instinctele, ci gândurile cele mai
profunde” Ludwig van Beethoven
Romanian Revolution singurul spectacol artistic despre Revoluția din 1989, este semnat de
compozitorul și libretistul american Aaron Garber.
Anul acesta a fost transmisă în data de 15 decembrie 2021 începând cu ora 19.00 în online,
înregistrarea spectacolului jucat pe scena Operei Naționale Române din Timișoara în
decembrie 2019. Producția artistică, a cărei premieră absolută a avut loc la Timișoara cu
prilejul aniversării a 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, a fost asigurată integral de
studenții și profesorii de la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara.
Dacă acum ne simțim parte a marii familii Rotary, este tocmai pentru că Revoluția a făcut totul
posibil!

Au fost alături de noi la intrarea în atmosfera zilelor Revoluției și ne-au transmis gândurile lor
bune: compozitorul Aaron Garber, Adrian Luca Guvernatorul districtului 2241 România și
Republica Moldova 2021-2022, PDG Joseph Ferguson District 7570 SUA, PDG Ivan Bloch,
președinți și reprezentanți ai cluburilor Rotary din Timișoara și județul Timiș, precum și Sorin
Gabriel Ionescu – membru onorific al clubului Rotary Ripensis, profesor de istorie, directorul
liceului Colegiu Național Bănățean din Timișoara.
”Emoția mă încearcă încă de parcă ar fi premiera pe scenă. În speranța că vom revedea live
acestă minunată operă, vă transmit salutări și vă doresc vizionare plăcută” - mesaj transmis
de Bogdan Augurence – colegul nostru rotarian, cel care a jucat pe scenă unul dintre rolurile
principale
Ne dorim ca în luna decembrie 2023, atunci când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană,
acest spectacol să fie jucat în fața balconului Operei, în stradă, în inima cetății.

Tabăra de creație

Tabăra de creație ”Drumul spre artă - Teodor Morar” organizată de RC Arad în perioada 5-10
decembrie 2021 în Stațiunea Moneasa, a avut tematica ”O lume de poveste”.

Proiectul Rotary Club Arad, aflat la a XIII-a ediție, în parteneriat cu SPN Botoș-Gavrilescu &
Huplea s-a bucurat de participarea unui număr de 7 elevi ai Colegiului de Arte ”Sabin Dragoi”
din Arad, îndrumați de cadre didactice competente și găzduiți de Hotel Parc din Moneasa.
Autorii picturilor și-au onorat statutul de viitori maeștrii au penelului. Cea mai bună lucrare a
fost recompensată cu un premiu în valoare de 1.000 lei.

Fii Moș Crăciun

”Fii Moș Crăciun – ediția 2021”, proiect consacrat în cadrul familiei Rotary Club Arad
desfășurat în parteneriat cu Clubul Rotaract Arad a constat în onorarea cererilor copiilor din
clasa a III-a de la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Arad, care au transmis Moșului
scrisori emoționante și corect redactate.

În data de 20.12.2021 – cadourile oferite de membrii Rotary Club Arad, unele cu scrisori din
partea Moșului și a Crăciuniței sale, au ajuns pe pupitrele școlarilor, producându-le o mare
bucurie.

În data de 22 decembrie 2021 Moșul a reușit să lase cadouri și copiilor de la
Școala din Peregu Mare prin intermediul membrilor clubului Rotaract Arad, cărora le
mulțumim pe aceasta cale.
Acest proiect este unul de mare impact emoțional atât pentru membrii Rotary cât și pentru
mai tinerii membrii Rotaract, aflându-se deja la a 10 a ediție și reușind sa aducă bucurie în
rândul copiilor an de an.

Proiectul internațional RHAW
(Rotary Hands Across Water)
Întâlnirea a treia, online, între participanții români și coordonatorii Hi-Teach (Israel)
15.12.2021 – între orele 18 și 19,40
Au participat coordonatorii proiectului RHAW, ai școlilor din cele 7 orașe ale României și a
uneia din Republica Moldova, câțiva profesori și trei reprezentanți ai Hi-Teach (Israel).
Din partea Districtului 2241 a participat Florin Iliescu (RC Bistrița Nosa), coordonatorul
național al RHAW iar din partea RC Arad – Dorin Herlo – coordonator la nivelul clubului pentru
cele două școli arădene (Colegiul Național ”Moise Nicoară” și Colegiul Național ”Preparandia
– Dimitrie Țichindeal”)

Dr. Amnon Shefi (Israel) a prezentat din nou ”Informații și instrucțiuni pentru școlile
participante la proiectul RHAW, în sezonul 2021-2022”, pentru a putea clarifica și mai profund
cele prezentate în a doua întâlnire, solicitând partenerilor români întrebări. Apoi a prezentat
platforma e-learning Moodle, platformă de training pentru profesori și elevi, invitând
profesorii participanți să intre cu ID-ul și Password-ul transmis de cei de la Hi-Teach, pe
platformă, pentru a vedea efectul acțiunii.

Școlile trebuie să își facă un plan pentru proiectul lor STEAM și să-l încarce pe platforma
Moodle, până în 10 ianuarie 2022.

Apoi să execute proiectul până la sfârșit de ianuarie iar în februarie să-l schimbe cu partenerul
ales, pentru feedback.

Finisarea prezentării proiectului. Început de martie 2022.

Prezentarea proiectului – 22 martie 2022, Ziua Mondială a Apei

Feedback asupra întregului proiect

Prezentarea platformei Moodle – pentru training

Exemple de conținuturi de pe platforma Moodle

Realizat: Dorin Herlo, RC Arad

Club Rotary București Cișmigiu

6 decembrie – Rotary Cișmigiu în Maramureș
La data de 6 decembrie, am avut parte
de un weekend de vis în Maramureș, cu
prieteni minunați, într-un loc în care
ospitalitatea este la ea acasă, unde
România arată perfect.
Am participat, invitați de către Emil
Sopoian - Guvernator 2017-2018 D2241
(Membru de Onoare al Rotary Cișmigiu) și de Rotary Club Baia Mare 2005 prin Călin Tătaru Președinte (Club cu care ne-am Îngemănat în 2019), la o serie de evenimente, unul și unul:
cina festivă cu 12 Cluburi din Rotary România și Republica Moldova- vineri, înaugurare lift la
Asociașia Esperando, vizită la cea mai înaltă Mănăstire din Lemn de la Șurdești, Maramureș și
petrecere câmpenească la Casa Iurca din Călineşti.

Evenimentul organizat magistral de către Rotary Club Sighetu Marmației Voievodal, în
Călinești, a adunat oaspeți de seama de la foarte multe Cluburi, printre care Guvernatorul
Districtului - Adrian Luca, Viorel Bunea (District Extension), Daniel Tănase (Guvernator 20152016) și Martha Maria Mocanu (Guvernator 2008-2009 și Membru de Onoare al Rotary Club
București Cișmigiu).

7 decembrie – Proiect pentru comunitatea din Baia Mare
Rotary Club Baia Mare 2005 a demarat un proiect important pentru Comunitatea din Baia
Mare, angrenând alte 11 Cluburi în realizarea acestei fapte bune.
Rotary Club București Cișmigiu a participat, în această acțiune, cu suma de 1000 de dolari,
oferindu-și, cu drag, aportul la starea de bine a celor în nevoie.
Asociația Esperando a primit, astfel, un ascensor nou-nouț, indispensabil beneficiarilor săi,
persoane cu dificultăți motrice.
Rotary ne apropie și, împreună, ne face mai puternici în actele noastre de Voluntariat. Și asta
se observă și din vizita pe care am facut-o în weekend, cu prilejul inaugurării liftului.

9 decemrie – Rotary Cișmigiu 7 ani de activitate
La data de 9 decembrie, întâlnirea noastră săptămânală s-a desfășurat cu mulți Prieteni, fiind
acompaniată de bucuria împlinirii a 7 ani de activitate.
Am sărbătorit aniversarea împreună cu Rotarieni de la Rotary Sessa Aurunca, Rotary Club
Chișinău, Rotary Club Chișinău Cosmopolitan, Rotary Club Danubius Giurgiu și The Salvation
Army USA. Lângă noi a fost și Tudor, Președintele RotaKids București Cișmigiu.
Am făcut o vârstă bună, matură, trecând cu brio PROBA TIMPULUI. La mulți ani, prosperi și
frumoși, tuturor celor care alcătuiesc marea FAMILIE CIȘMIGIU:
•
•
•
•
•

51 membri Rotary Club București Cișmigiu;
16 membri de Onoare;
9 aspiranți;
5 Cluburi: Club Interact Cișmigiu, Rotaract Club București Cișmigiu, Community Corps
Cișmigiu, Rotakids și Rotary;
beneficiari, parteneri, prieteni, rotarieni și cluburi.

18 decembrie – „Crăciunul Jucăriilor”
Miercuri, 18 decembrie, prietenii și colegii noștri de la Rotary Club București au organizat un
spectacol, cu scop caritabil, adresat copiilor.
"Crăciunul Jucăriilor" de la Palatul Național al Copiilor a fost un succes impresionant, atât
pentru copiii spectatori, cât și pentru adulți.
Am fost și noi prezenți, cu membri de la RotaKids București Cismigiu și Rotary Club București
Cișmigiu. Ne-am simțit perfect, motiv pentru care vrem să le mulțumim lui Șerban (Președinte
RCB) și Cameliei (Președinte Ales RCB) pentru invitație și grijă.

19 decembrie – Întâlnirea Rotary Club București Phoenix
Joi, 19 decembrie, am participat cu bucurie la întâlnirea Rotary Club București Phoenix, unde
colegii noștri au celebrat împreună, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Mulțumim Sandei pentru ospitalitate și o felicităm pentru prima jumătate de mandat. Ești un
super Rotarian! Ține-o tot așa. Ne vedem cu bine la Petrecerea de Crăciun.
Dorim să îi felicităm și pe cei de la Rotaract Phoenix București pentru frumosul proiect. Sunteți
foarte tari și suntem alături de voi!

20 decembrie – Crăciun Magic
Luni, 20 decembrie 2021, Rotary Club București Levant, Grup Rotary Club București Phoenix și
Rotary Club București Cișmigiu au organizat, împreună, evenimentul cu scop caritabil: Crăciun
Magic.
Ne-au fost alături și Cluburile Rotary Club București, Rotary Club București Central, Rotary Club
Danubius Giurgiu și Rotary Club Chișinău. Suntem onorați că ne sunteți mereu aproape.
Distracție, prietenie și implicare sunt cuvintele care descriu cel mai bine această seară. S-au
strâns peste 10000 de lei, destinați ajutorului promis spre 15 familii din Prahova, Ilfov și
Teleorman.
Mulțumim Aida Bistro pentru găzduire și Alin Mihalcea, brand ambassador Cramele Cricova,
pentru profesionalism și pentru starea de bine creată.

21 decembrie – Festivalul Șahului de Crăciun
În weekend Rotary Club București Cișmigiu a organizat alături de Clubul de Șah Hannibal și de
Hotel Cismigiu un turneu de șah hibrid.
La "Festivalul Șahului de Crăciun în Cișmigiu" au participat online, sâmbătă, 55 de concurenți.
Iar duminică, într-un atelier interactiv în Sala Lipscani, s-a analizat tehnica și viziunea
Campionului Mondial la Șah Clasic Magnus Carlsen, recent confirmat la Dubai. Marele Maestru
Internațional Mihail Marin a înlesnit acest proces.
20% din fondurile proiectului au fost redirecționate spre familii nevoiașe, cu ocazia acțiunilor
caritabile desfășurate de Club în această perioadă.
Mulțumim Hotel Cișmigiu și Geta Grecu pentru găzduire și suport necondiționat. Felicitări
Christiansen Sava pentru un eveniment organizat impecabil. Chapeau!

23 decembrie – Acțiune umanitară
Azi am bucurat 15 familii nevoiașe din județele Ilfov, Teleorman și Prahova, cu pachete de
Crăciun în valoare de peste 11.000 lei.
Produse specifice de sărbători, alimente, produse de curățenie și igienă, televizoare, pilote,
prosoape, haine, încălțăminte, cărți, jucării și prietenie, toate oferite sub egida "Crăciun
Magic".
Am donat, am muncit cot la cot și am pus suflet trei Cluburi Rotariene: Rotary Club București
Phoenix, Rotary Club București Levant și Rotary Club București Cișmigiu, iar rezultatul final se
vede în fericirea celor care azi au mai mult, datorită Serviciului Comunitar.
Alături de noi au fost coorganizatori: Ștefan Golescu, Community Corps Cișmigiu și RotaKids
București Cișmigiu.
Și știm că nu am fost singurii care au făcut, din aceste zile, momente unice. Așa că suntem
mândri de voi și de Rotary. Și vă urăm să aveți cele mai frumoase Sărbători, alături de cei dragi!
CRĂCIUN FERICIT!

