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COMUNICAT DE PRESĂ
Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea a organizat la sfârșitul săptămânii, în 16.04.2022, în
Scuarul” Mircea cel Bătrân” și Pasaj Cozia 2-Galeriile de Artă un proiect educativ „Caravana
Siguranță Auto Copii”.
Proiectul, realizat în parteneriat cu Clubul Rotary București Cișmigiu, Fundația Siguranță
Auto Copii și Corpul Național al Polițiștilor, a beneficiat de sprijinul Primăriei Râmnicu Vâlcea,
UAP Vâlcea și Crucea Roșie Vâlcea, cărora le mulțumim. Prin astfel de acțiuni, toți cei
implicați își doresc să atragă atenția asupra riscurilor majore pentru viață și sănătate care
decurg din nerespectarea regulilor de circulație, a conduitei regulamentare în trafic cât și din
cauza lipsei sau aplicării defectuoase a regulilor de transport a copiilor în mașină.
Participanții,în special tineri părinți, alături de tinerii voluntari din Clubul Interact
Râmnicu Vâlcea au urmărit prezentarea făcută de expert în siguranță auto, dna doctor Alice
Mitu de la Clubul Rotary București Cișmigiu, au încercat simulatorul de impact și ochelarii
care simulează consumul de alcool, consum de alte substanțe și oboseala la volan și au avut
posibilitatea de a discuta despre regulile de circulație cu reprezentanți ai Corpului Național al
Polițiștilor. Cei interesați au văzut și au primit informații despre scaunele pentru copii și
modul de fixare în mașini.
Proiectul s-a bucurat de o colaborare frumoasa intre toți cei implicați în organizare și de
aprecierile participanților .
Mulțumim tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui proiect, colaborare pe care
ne dorim să o reluam, organizând pe viitor o acțiune mult mai ampla de educație rutiera.
Liliana Dorina Blidaru,
Președinte Club Rotary Râmnicu Vâlcea, 2021-2022

CARTARE CLUB INTERACT OPERA TIMIȘOARA
Marii familii Rotary Internațional i s-a alăturat oficial Clubul Interact Opera Timișoara,
ceremonia cartării fiind organizată de Clubul Rotary Opera Timișoara în data de 5 aprilie
2022.
Într-o atmosferă plină de emoție, prietenie și entuziasm și în prezența Guvernatorului Adrian
Luca, tinerii au primit urări de bun venit din partea PDG Marian Mocan, PDG Cristi Jurji, DGN
Ovidiu Bunget, Asistent Guvernator Daniel Dumitraș, Președinți și reprezentanți ai altor
cluburi Rotary și Interact din Timișoara și județul Timiș.
Primele trei proiecte pe care membrii clubului Interact Opera și le-au propus, au fost
prezentate pe scurt celor prezenți, alături de invitația de a-i sprijini la punerea lor în practică.
”Suntem o mână de prieteni, poate că în momentul de față aportul adus clubului nu este
foarte mare, dar toate proiectele noastre sunt în folosul comunității și ne ajută și pe noi să
ne dezvoltăm” –a spus Director de imagine Aurelia Breștin
”Incă de la început m-a încântat ideea de a pune împreună sub umbrela Interact Opera,
experiența mea în proiectele organizației Rotary (Intract și Rotakids) și experiența Andei în
management, organizare și leadership.” - a spus vicepreședintele clubului Șerban Cismariu
”Fiind alături de prietenii mei, ideile mele au șanse mai mari de a fi puse în act. Deși
voluntariatul îmi ia destul de mult din timpul meu liber, atunci când o faci cu plăcere, nu
simți că ar fi un efort prea mare” – trezorier Mark Bot
”Responsabilitatea asumată este una din calitățile apreciate și necesare pentru a putea servi
mai presus de sine” – secretar Ștefania Varga
”Susțin cu încredere că orice adolescent și-ar găsi locul în Interact prin calitățile personale
deținute și care pot fi valorificate în această mare familie ce tinde spre același scop. Suntem
mândri să fim Interact Opera, mulțumim Lilianei Cismariu fiindcă ne-a ajutat în constituirea
acestui club” – a spus Președinta tânărului club, Andrada Visu.
Membrii bordului Interact Opera Timișoara au fost invitați în emisiunea Taniei Țunaș la TVR
Timișoara unde au vorbit despre motivația și deschiderea lor spre acțiuni de voluntariat
ghidate de deviza anului rotarian 2021-2022 ”a servi pentru a schimba vieți ”

Alături de oameni
De Sfintele Sărbători de Paște, ne-am dorit să fim alături de cei din jurul nostru, daruind
bucurie si zâmbete.
Si in acest an, Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea cu sprijinul Clubului Interact Râmnicu Vâlcea,
a contribuit la conturarea unor sărbători fericite, prin oferirea unor pachete realizate cu
produsele donate în magazinele Diana și cele donate de firma Boromir, atât pentru o parte
din refugiații din Ucraina aflați în județul nostru, cât și persoanelor de la diferite fundații.
Centrul de recuperare pentru persoane cu dizabilități, Fundația "Soul to Soul", "Tabăra de
refugiați" de la Călimănești, Fundația "Inimă pentru Inimă", căsuțele Goranu, Copăcelu,
Ocnele Mari, grupul de refugiați de la Hotel Tisa Ocnele Mari, au beneficiat de pachetele
oferite cu drag de voluntarii nostri.

4 mai – Proiect dedicat copiilor cu hipoacuzie/Rotary Club Chișinău
Dorința de a face bine nu ține cont de hotare. Acest fapt este demonstrat încă o dată prin
intermediul unui global grant dedicat sistemului medical din Republica Moldova.
Membrii Clubului Rotary Chișinău, de comun cu colegii din Marea Britanie, Germania, Belgia,
Franța, Olanda și Asociația „Pediatrii lumii” din Franța s-au mobilizat și au depus eforturi
pentru a da viață unei inițiative care a început să prindă contur acum câțiva ani.
Proiectul respectiv constă în donații de echipament medical performant pentru
diagnosticarea, tratarea și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz din Moldova, oferite
Centrului Republican de Audiologie, Protezare auditivă şi Reabilitare medico-pedagogică din
cadrul Institutului Mamei și Copilului. Totodată de această donație vor beneficia și studenții
din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care vor avea
posibilitatea să studieze testând echipamentele auditive moderne. Personalul medical va fi
instruit pentru a identifica problemele de auz la copii începând de la o vârstă fragedă.
Prezenți la evenimentul, reprezentanții Clubului Rotary Chișinău, Valentina Badrajan și
Dumitru Popa, au adus mulțumiri partenerilor implicați în derularea proiectului, exprimânduși certitudinea că acțiunile întreprinse vor face lumea din jur mai „melodioasă” pentru sute
de copii cu deficiențe de auz din Moldova.

Rotary Club Piatra Neamț Camena - Aprilie 2022
Serve to change lives! Rotary Club Piatra Neamț Camena a continuat, cu sprijinul generației
1964 a Universității Dartmouth – Statele Unite ale
Americii, dezvoltarea proiectului ,,Ajutând refugiații
ucrainieni” prin acțiuni menite a aduce un strop de
speranță vecinilor nostri ucrainieni, atât de greu
încercați în aceste zile.
Au fost achizionate și donate de la articole de
îmbrăcăminte, produse de curățenie precum și
diverse aparaturi electrocasnice.

Totodată au fost donate, în repetate rânduri, bunuri refugiaților cazați atât la Piatra Neamț,
cât și la Tabăra de la Oglinzi, județul Neamț.

De asemenea, au fost donate celor peste o sută de refugiați cazați la Tabăra de la Oglinzi,
județul Neamț, produsele necesare meselor pentru prima zi de Paști.
În continuarea proiectului ,,Să cinstim seniorii”, membrii Rotary Club Camena Piatra-Neamț
au contributi cu cele necesare pentru ca seniorii cazați la Căminul de bătrâni Roznov să
poată sărbători, așa cum se cuvine, Sfintele Sărbători Pascale. Cu acest prilej, împreună cu
staful căminului, s-au identificat alte nevoi ce vor fi acoperite prin proiectele viitoare ale
clubului.
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5 aprilie – Reluarea întâlnirilor RotaKids București Cișmigiu
La data de 3 aprilie 2022, după lunga pandemie, am reînceput întâlnirile regulate ale copiilor
RotaKids București Cișmigiu.
Au fost prezenți și tinerii liceeni de la Club Interact Cișmigiu și presedintele Community Corps
Cismigiu, frații mai mari, care se vor ocupa activ de progresul Clubului Rotakids pe căile
Rotary.
Clubul Rotary București Cișmigiu se simte împlinit.

7 aprilie – Reuniune comună Rotary București Cișmigiu și Rotary București Phoenix
Marți, 05 aprilie 2022, ne-am întâlnit, într-o reuniune comună, două Cluburi îngemănate
anume Rotary Bucuresti Phoenix și Rotary București Cișmigiu.
Am discutat despre viitoarele proiecte comune, trei dintre ele vor avea loc până la sfârșitul
Anului Rotarian.
Mulțumim Clubului Phoenix că ne este mereu aproape și trecem cu drag la acțiune.

8 aprilie – Educație accesibilă tuturor!
De un an, lună de lună, din aprilie 2021, facem constant un bine de care suntem mândri.
Avem o colaborare deosebită cu Asociația Alternativa 2003 prin proiectul "Educație
accesibilă tuturor!" având ca scop diminuarea fenomenului de abandon educațional al
tinerilor cu dizabilități intelectuale.
Programul duce la sprijinirea integrării lor sociale prin utilizarea educației non-formale, a
învățării prin activități plăcute și motivante, bazate pe încurajarea dezvoltării personale,
integrarea şi starea de bine individuală şi colectivă.
Sprijinul nostru constă în oferirea unor mese calde zilnice beneficiarilor în vederea
dezvoltării deprinderilor de autonomie și de viață independentă. Susținerea lunară
financiară din partea clubului Rotary București Cișmigiu va continua și în 2022.

11 aprilie – PETS 2022
Cel mai mare eveniment cu Rotarieni, după mulți ani. Profesionalism, distracție și dezvoltare
rotariană. Prieteni, bucurie și satisfacție. Toate acestea sunt doar câteva cuvinte care descriu
evenimentul PETS 2022, desfășurat în perioada 8-10 aprilie la Sibiu.
Felicitări lui Florin Mărginean - Guvernator District 2241 Rotary România și Republica
Moldova 2022 - 2023 și echipei lui. Felicitări și lui Florin Secașiu - Secretar Districtual 2022 2023 și Cluburilor Rotary Alba Iulia și Rotary Club Sibiu. Felicitări și nouă, Familiei de
Rotarieni!
În Anul Rotarian care vine, din partea clubului Rotary București Cișmigiu, vor Servi în Echipa
Districtuală:
- Liliana Hagicalil - Asistent Guvernator,
- Geta Gheorghe - Proiect Districtual "Dinți frumoși, copii sănătoși" și
- Andrei Botez - District RYLA Chair.
Urăm succes și viitorului nostru președinte Georgiana Coșoveanu și echipei ei!

12 aprilie – Curs de formatori al cluburilor Rotary București Cișmigiu și Interact & Rotary
Sebeș
La data de 10 aprilie 2022, am susținut un training de Public Speaking tinerilor de la Interact
Club Sebeș, cu bucuria ca Rotarienii au un rol crucial în dezvoltarea Interactienilor.
Astfel, din colaborarea CLUB Rotary SEBES și Rotary București Cișmigiu a rezultat un
eveniment care a format 30 de liceeni, prin livrarea de competențe de discurs și oratorie.
Mulțumim mult Familiei Rotariene din Sebeș, lui Casian, Cameliei și lui Alex, pentru modul în
care au reușit să creeze o atmosferă de reală creștere într-un oraș cu o istorie minunată.

13 aprilie – Ajutor pentru Ucraina
Transportul nr. 5 a ajuns cu bine la prima destinatie, fiind preluat de Rotarieni de la Rotary
2241 Suceava Bucovina. Mulțumim Rafael!
Ajutorul umanitar, care conține: mâncare, haine, pături, așternuturi, jucării, medicamente și
produce de igienă și igienizare, are ca stație finală Vama Siret.
Multumim din suflet DPD Suceava, DPD România și Florinei pentru asigurarea transportului.
Trebuie de asemenea gratulată și munca depusa de Community Corps Cismigiu care a strâns
produsele.
Mulțumim Rotary Club București Cișmigiu, Frends - Centrul pentru Dezvoltare București,
Uniunea Studenților din România (USR).

14 aprilie – Adunare Generală - Rotary București Cișmigiu 60 membri
Ne-am îmbogățit Clubul cu 5 Membri, unul și unul. Florentina, Carmen, Cezara, Florin și Dave
au făcut parte dintr-o grupă de Aspiranți magnifică, care pe parcursul a 3 luni ne-a fost de
real ajutor în proiecte. Vă felicităm, dragi Prieteni.
Astfel, la Adunarea Generală de marți, Rotary Club București Cișmigiu a ajuns la pragul de 60
Membri.
Tot la această întâlnire ne-am consolidat grupul de Aspiranți cu Ioana, specialist Marketing.
Le urăm tuturor să aibă parte de o viață Rotariană cât mai împlinită.
Alături de noi, ne-au bucurat cu participarea Club Interact Cișmigiu și Rotaract Club București
Cișmigiu. Mulțumim mult!

19 aprilie - "Siguranța Auto a Micului Pasager"
Evenimentul "Siguranța Auto a Micului Pasager", ediția 2, a avut loc Sâmbătă 16 aprilie, la
Râmnicu Vâlcea.
Organizat de către Siguranța Auto Copii și clubul Rotary București Cișmigiu, împreună cu
Rotary Club Râmnicu Vâlcea și Interact Rm. Valcea, proiectul a avut un imens succes.
Mulțumim din suflet Lilianei Blidaru, care a fost providențială.
Mulțumim, în aceeași măsură Primăriei Municipiului Ramnicu Vâlcea, Corpului Național al
Polițiștilor și UAP Vâlcea.

20 aprilie – Training de Cumincare pentru Rotaract Baia Mare
La data de 20 aprilie 2022, am susținut un Training de Comunicare unor Rotaractieni inimoși
de la Rotaract Baia Mare.
Întotdeauna ne place să oferim și credem că Serviciul Vocațional deservește cel mai bine
dezvoltarea noastră, în familia Rotary.
Pe cale de consecință clubul Rotary București Cișmigiu va susține și livra mereu educație
nonformală de calitate, în District, Cluburilor Rotaract Romania & Republic of Moldova și
Interact 2241 Romania & Moldova, cu ajutorul Trainerilor din Club.

21 aprilie – Întâlnire Cristi Ilie, viitor Asistent Guvernator al Districtului 2241
La Întâlnirea Săptămânală a clubului Rotary București Cișmigiu, am primit vizita unui Rotarian
de vază din Galați, Past President la Rotary Club Galați Donaris și viitor Asistent Guvernator
al Districtului 2241.
Mulțumim Cristi Ilie pentru o seara fructuoasă împreună, pentru cadou și pentru că ne ajuți
la proiecte. Te așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri.
Dragi prieteni Rotarieni, dacă sunteți în trecere prin București sau dacă aveți joburi sau
business-uri care vă solicită prezență în acest oraș, ușa Clubului nostru este mereu deschisă,
cu bucurie și recunoștință. Cristi Ilie.

22 aprilie – Donație către Asociația Prietenia
La data de 22 aprilie, am făcut cu cel mai mare drag, o donație de produse în valoare de
aproximativ 1000 de dolari, beneficiarilor unei organizații minunate care este foarte aproape
de sufletul nostru.
Asociatia Prietenia și clubul Rotary București Cișmigiu colaborează de aproape 4 ani pentru
îmbunătățirea vieții tinerilor pe care partenerul nostru îi susține zilnic.
Mulțumim mult Didactica Publishing House pentru superbele cărți. Mulțumim mult
donatorilor. Vor urma și alte proiecte la Asociația Prietenia. Pentru că acești oameni merită
tot ce este mai bun.

29 aprilie – Global Grant – cluburi rotariene din România și Turcia
În anul 2021, în urma unui lanț de catastrofe naturale din Turcia, am hotărât să punem
umărul la efortul de a restabili viața normală a fermierilor și a sătenilor din zonele periclitate.
La încurajarea membrilor cluburilor Rotary București Levant, am intrat, alături de ei și de
Cluburile Surori Alanya International Rotary Club si Alanya Rotary Club, într-un Global Grant.
Mulțumim inimosului Hamdi, de la Levant, pentru energia cu care ne-a implicat acest proiect
și pentru reușita acestui demers.
Astfel, pe 16 aprilie 2022, a avut loc prima distribuție de capre și de albine către locuitorii
calamitați, astfel programul de întrajutorare fiind un real succes.

