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Rotary Club Hațeg: „Împreună pentru sănătatea noastră”
Proiectul a fost implementat de ASOCIAȚIA ROTARY CLUB HAȚEG şi INTERACT CLUB
HAȚEG, în parteneriat cu ROTARY CLUB LUGOJ şi ROTARY CLUB MüHLHAUSEN
GERMANIA, au ajutat la dotarea Spitalului Orășenesc Hațeg cu echipamente în valoare de
18.000 euro, după cum urmează:
•
•
•
•

27 paturi de spital complet utilate (noptiere și saltele) aduse din Germania;
3 scaune spital aduse din Germania;
5 noptiere de la Rotary Club Lugoj;
2 mese de consultație de la Rotary Club Lugoj.

"Într-o perioadă destul de dificilă pentru sistemul de sănătate, suntem bucuroşi că acţiunea
noastră de strângere de fonduri, prin campania "DĂRUIM ÎMPREUNĂ” a dat roade şi am
putut fi de folos comunităţii noastre printr-o donaţie importantă către spitalul din Hațeg.
Multumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect: membrilor clubului Rotary și
Interact Hațeg, prietenilor de la Rotary Lugoj si Rotary Mühlhausen din Germania și tuturor
celor care au făcut deja donații în cadrul campaniei noastre.
Campania "DĂRUIM ÎMPREUNĂ", continuă! FACEM BINE și... ne FACEM BINE!" spune
Petru Basarabă, președinte 2020-2021, Rotary Club Hațeg.

===

Rotary Club Alba Iulia continuă să sprijine comunitatea locală în lupta
împotriva Covid-19
Luni 2 noiembrie 2020 Rotary Club ALBA IULIA a donat Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Albă, 300 de viziere în valoare de 6.200 lei.
Donația a fost foarte bine primită de către angajații Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități în grija cărora se află persoane vârstnice, cea mai vulnerabilă
categorie în fața noului coronavirus. Această donație arată încă o dată angajamentul Rotary
Club Alba Iulia de a sprijini în mod activ comunitatea locală în lupta împotriva Covid19,
demersul fiind eficient din perspectiva protejării rezidenților și a angajaților acestor centre.
,,În aceasta perioadă dificilă, cauzată de extinderea pandemiei de coronavirus, orice gest
de susținere, orice act de generozitate oferă speranță și încredere oamenilor și le arată că
nu sunt singuri în fața încercărilor
de zi de zi.
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba
trece, în această perioadă, printr-o
experiență nemaiîntâlnită până
acum, și anume gestionarea la
nivelul centrelor rezidențiale a
epidemiei de COVID-19, iar
protecția
angajaților
este
obligatorie. Trebuie să avem grijă
ca aceștia să nu se îmbolnăvească,
pentru a putea asigura îngrijirea
beneficiarilor ocrotiți în aceste
servicii sociale. De la începutul
situației
create
de
această
pandemie, achiziția materialelor de
dezinfecție și a echipamentelor de protecție a reprezentat o prioritate, iar vizierele donate
de Asociația ROTARY CLUB ALBA IULIA ne sunt de un real folos în protejarea personalului
angajat. Transmitem mulțumiri membrilor asociației și îi asigurăm de tot respectul și
recunoștința noastră.”, a transmis conducerea instituției.

Rotary Club Alba Iulia: Rotary, implicare și solidaritate – ventilator donat secției
ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Lipsa ventilatoarelor a fost încă de la începutul crizei declanșate de pandemia Covid-19 una
dintre problemele sistemului medical în toată lumea. Pornind de la acest lucru și ținând cont
de misiunea asumată de a aduce speranță și sprijin comunității, Rotary Club Alba Iulia a
demarat un proiect cu sprijinul altor cluburi Rotary partenere din țară și străinătate pentru
achiziționarea unui ventilator mecanic și a altor materiale necesare în lupta împotriva COVID19.

Proiectul, intitulat “GG2011588 - Support for the Healthcare System in the context of COVID19 pandemic”, a beneficiat de suportul Fundației Rotary International primind finanțare prin
cadrul unui Global Grant. Prin intermediul proiectului, în valoare totală de 42.598 USD, s-au
achiziționat 90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 37 de lămpi UV-C
pentru dezinfecție aer, materiale care au fost donate în cursul acestei toamne către mai multe
spitale din județele Alba, Cluj, Hunedoara și Mureș.
Joi, 17.12.2020, în prezența reprezentaților cluburilor participante și a beneficiarului, a avut
loc donația oficială către secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a aparatului
de ventilare mecanică de ultima generație Lyra X2, împreună cu 5 lămpi UV-C de dezinfecție
aer, bunuri în valoare totală de peste 100,000 lei.
„Acest ventilator este de o importanță esențială pentru pacienţii suferinzi de simptome grave
cauzate de COVID-19, pentru că ei
dezvoltă
insuficienţă
respiratorie
severă şi ajung în imposibilitatea de a
respira singuri, iar aparatul le
furnizează oxigenul necesar pentru a ai
menţine în viaţă. Ne-am reunit forțele
prin implicare și solidaritate și suntem
bucuroși că efortul nostru se
materializează astăzi prin această
donație care va ajuta la salvarea unor
vieți. Vom continua să susținem
comunitatea în această perioadă de
cumpănă. Mulțumirile noastre se
îndreaptă către sponsori și către toate
celelalte 14 cluburi Rotary participante, fără aportul cărora acest proiect nu ar fi putut fi
realizat.” a transmis președintele Rotary Club Alba Iulia, domnul Florin Secașiu.
Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a avut alături un
grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul: Rotary Club Sebeș, Rotary Club Blaj,
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club “Floare de colț” AbrudCâmpeni, Rotary Club Aiud, Rotary Club Tg Mureș, Rotary Club Deva Castrum, Rotary Club
Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia
Turzii, Rotary Club Cugir Anima Mundi, suportul internațional venind din partea Rotary Club
Lviv-Zamok (Ucraina).
O contribuție financiară semnificativă a avut-o și Districtul Rotary 2241 România și Republica
Moldova. Cluburile Rotary sunt organizaţii non-guvernamentale care de-a lungul timpului au
iniţiat, dezvoltat sau sprijinit financiar un număr foarte mare de proiecte, în multe cazuri în
parteneriat cu cluburi rotariene din alte ţări. Beneficiarul acestor proiecte a fost întotdeauna
comunitatea.

Rotary Club Alba Iulia împreună cu Districtul 2241 a sărbătorit Ziua Națională a
României
Pe 1 Decembrie 2020 Rotary Club Alba Iulia împreună cu rotarieni din Districtul 2241
România și Republica Moldova au celebrat 102 ani de la Marea Unire din 1918. Anul acesta,
având în vedere restricțiile impuse de pandemia Covid-19, evenimentul a fost organizat sub
forma unui spectacol online, interactiv, folosind platforma Zoom.
Au participat membrii Rotary din toată țara si chiar din străinatate, bucuroși că pot sărbători
împreună chiar și în mediul online. Participanții și-au readus cu drag aminte de modul în care
a fost sărbătorită la Alba Iulia Ziua Națională în anii precedenți, în special Centenarul Marii
Uniri din 2018. PDG prezenți la eveniment au luat cuvântul rând pe rând pentru a transmite
gandurile lor colegilor în această zi de sărbătoare.
Au fost conferite si 2 distincții Paul Harris Fellow colegilor de la RC Alba Iulia: Liliana Radu,
Immediate Past President si Oliviu Gașpar, Președinte fondator, pentru implicarea deosebită
de-a lungul timpului în activitațile rotariene.
Gazdele și participanții au creat o atmosferă pe măsura evenimentului, îmbrăcați în straie
populare, aducând astfel o notă distinctă tradițională, iar la final cei prezenți au inchinat un
pahar de vin in cinstea Zilei Naționale a României.
Vă mulțumim tuturor celor care ați ales să vă petreceți acestă seară de 1 Decembrie 2020
alături de noi, sperăm că v-a făcut plăcere, că v-ați simțit bine și că veți fi alături de noi la
Sărbătoarea Marii Uniri și în anii ce vor urma. La mulți ani România! La mulți ani români!

Rotary Club Alba Iulia: Rotary aduce zâmbete și bucurie
Pentru unii copii, magia sărbătorilor de Crăciun
lipsește iar Moș Crăciun nu ajunge mereu la
casele lor. Anul acesta Rotary Club Alba Iulia,
alături de tinerii de la Interact, au adus în
preajma Crăciunului un strop de bucurie și
zâmbete pe fața unor copii din familii cu o
situație materială mai precară.
Astfel s-a organizat o acțiune prin care s-au
împărțit cadouri către 9 familii din oraș.
Cadourile au constat în alimente, dulciuri,
fructe având o valoare de peste 6000 de lei. La acestea s-au adăugat hăinuțe și jucării donate de
membrii Interact și Rotary pentru cei 28 de copii.
===

Rotary Club Satu Mare: proiecte în luna Decembrie
1. Predarea de tablete către 25 de copii vulnerabili din
Sătmărel, pentru care educația online ca devenit puțin mai
ușoară.
Astfel, am concretizat campania începută în luna noiembrie și,
prin dăruirea tabletelor am reușit să aducem zâmbetul pe
buzele acestor copiii mai puțin norocoși. Parte din programul
#RotaryPentruSănătate, această acțiune a fost realizată în
colaborare cu Asociația Stea.
2. Continuarea strângerii de fonduri pentru cel de-al doilea
aparat de oxigenoterapie AIROV2, care urmează să fie
donate Spitalului COVID Carei.
Am reușit să strângem până acum 34.500 Lei, sumă cu care
putem achiziționa un sistem de oxigenoterapie AIRVO2, din
cele două de care Spitalul Carei are nevoie, dar mergem mai
departe cu strângerea de fonduri, pentru că vrem să încheiem
acest an cu sentimentul împlinirii.

===

Rotary & Interact Club Onești: Spiridușii Moșului oferă daruri de Crăciun
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, voluntarii Interact Oneşti au devenit, pentru o zi, spiridușii lui
Moș Crăciun! Echipa Interact Onești, cu sprijinul Rotary Club Onești, s-a mobilizat pentru a
strânge donații din partea membrilor săi, a unor firme, precum și a altor persoane fizice, cu
scopul de a ajuta 7 familii cu situații financiare precare din orașul nostru și din împrejurimi
(Mănăstirea Cașin, Gura Văii) să simtă spiritul Crăciunului așa cum se cuvine.
Au fost împărțite pachete cu alimente de bază, fructe și dulciuri, dar și hăinuțe pentru copii.
De asemenea, “spiridușii” noștri au ajutat unul dintre
copii să participe la cursurile online, așa cum impun
condițiile actuale de pandemie, prin dăruirea unui
telefon pe care să îl poată folosi în acest scop.
Ion Stamate (RCO), care a fost alături de echipa
Interact pe tot parcursul distribuirii ajutoarelor, a
declarat: “Interact Onești a dat dovadă de o bună
organizare, implicare și, nu în ultimul rând, plăcere de
a participa la acest proiect social”.
“Vă încurajăm, pe fiecare dintre voi, să dăruiți, să
ajutați și să împărțiți fericire în jurul vostru, nu doar
acum, de sărbători, ci în fiecare zi” a fost mesajul
echipei Interact Onești, condusă de Bianca Filip.

Rotary Club Onești: Tablete oferite în dar, de Crăciun
Clubul nostru a oferit tablete beneficiarilor DGASPC Bacău, filiala Onești, cu ocazia sărbătorilor
de iarnă. Sponsorizarea pentru achiziționarea
acestor dispozitive, ce vin în sprijinul elevilor
pentru a-și desfășura activitatea școlară online în bune condiții, a fost oferită de firma
Alchimex S.A. București, sponsor de nădejde
și prieten al asociației noastre. Pe lângă
tablete, copiii au mai primit fructe și dulciuri.
Cei 5 beneficiari sunt instituționalizați de
direcția
amintită,
prin
Rețeaua
de
Apartamente “Casa Mea”. De amintit că
asociația noastră a derulat, în decursul anilor,
multe alte proiecte sociale în colaborare cu DGASPC Bacău.

Rotary Club Onești: Moșul a adus daruri de la Smart Wood România
Moș Crăciun, sprijinit de Smart Wood România, a adus
daruri celor 35 de elevi, beneficiari ai Proiectului “Pro
ruralis”. Reprezentanții firmei amintite, împreună cu membri
ai RC Onești, s-au deplasat la liceele din localitate pentru a
se întâlni cu beneficiarii. Această întâlnire a avut loc fie în
afara clădirii, fie în interior, într-o sală de clasă spațioasă,
cu respectarea tuturor restricțiilor impuse. Elevii s-au
bucurat de darurile primite, promițând rezultate frumoase pe
tot parcursul anului școlar.
===

Cluburile Rotary, Rotaract și Interact Vișeu de Sus au adus bucurii de sărbători
A devenit o tradiție ca în perioada sărbătorilor de iarnă clubul Rotary Vișeu de Sus să aducă un
strop de bucurie persoanelor aflate în nevoie. Însă, de această dată, toate cele trei cluburi care
formează familia rotariană vișeuană, Rotary, Rotaract și Interact, și-au dat mâna în acest
demers. Fie că au realizat proiecte proprii, fie că s-au implicat în proiectele propuse de ceilalți
colegi, rotarienii, rotaractienii și interactienii vișeuani au avut o perioadă plină de implicare și de
daruri pentru ceilalți.

Interact Vișeu de Sus - Pe urmele lui Moș Crăciun
Atmosfera sărbătorilor, când toată lumea își
dorește să primească daruri de la Moș Crăciun,
i-a făcut pe tinerii de la Interact să realizeze trei
proiecte, fiecare dintre acestea având ca
beneficiari copiii, cei ce așteaptă și se bucură cel
mai mult de daruri. Primul dintre acestea, intitulat
„Pe urmele lui Moș Crăciun”, a fost un eveniment
caritabil prin intermediul căruia au ajutat opt copii
minunați, provenind din familii cu posibilități
materiale extrem de reduse (o familie cu cinci
copii și una cu trei).
Tinerii s-au transformat în ajutoare ale lui Moș
Crăciun și pentru celelalte două proiecte, unul
vizând oferirea de daruri, în ziua de Crăciun,
copiilor de la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel
– Tanin, alături de alți voluntari implicați. Interact
nu s-a rezumat doar la zona orașului Vișeu de
Sus, pentru cel de-al treilea proiect pregătind
cadouri unor copii din localitatea Moisei sub
sloganul "Doar oferind poți primi mai mult decât
ai deja."

Rotaract Vișeu de Sus - ”O cană de fericire”
Proiectul districtual ”O cană de fericire” al cluburilor Rotaract, unul dintre cele mai îndrăgite din
perioada sărbătorilor de iarnă, a fost organizat iarna aceasta pentru prima dată și la Vișeu de
Sus. Date fiind condițiile actuale, Rotaract Vișeu de Sus a găsit o formă diferită și foarte
interesantă de desfășurare a proiectului, reușind implicarea unor agenți economici din oraș,
unități de restaurant și cofetării, și, implicit, pe clienții acestora, cetățeni din zonă și turiști. Astfel,
la unitățile-partener, clienții au putut comanda produsul ”o cană de fericire”.
Beneficiarii proiectului sunt copii
din familiile defavorizate, familii
care au înțeles, însă, importanța
educației și care depun eforturi
pentru a-i ajuta să continue studiile
în această perioadă dificilă.
Sumele rezultate vor fi folosite
pentru a achiziționa tablete
necesare participării la orele în
sistem on-line și alte daruri pentru
copii.
Rotaract Vișeu de Sus își dorește
să devină o adevărată tradiție
pentru oraș acest proiect, prin
intermediul căruia nu doar să
aducă puțin din magia sărbătorilor
de iarnă, ci și să îi sprijine pe copiii
cu posibilități reduse în încercarea
lor de a avea în continuare acces la
educație.

Rotary Vișeu de Sus - ”Bucurii de Crăciun”
Clubul Rotary Vișeu de Sus este partener și prieten vechi al copiilor de la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă. Și de această dată, chiar dacă în condiții diferite, impuse de situația
epidemiologică, copiilor cu cerințe educaționale speciale de la această instituție le-au fost
pregătite și aranjate sub brad cadouri constând în rechizite, foarte utile în munca de acasă.
De asemenea, a continuat și anul acesta proiectul ”Bucurii de Crăciun”, inițiat de RC Vișeu de
Sus încă din anul înființării și realizat în fiecare an.

Astfel, membrii clubului au pregătit și distribuit și de această
dată zeci de pachete cu alimente, pentru a îmbogăți masa de
sărbătoare a celor cărora soarta le-a fost potrivnică,
persoane cu stare materială precară, bătrânilor bolnavi, fără
sprijin, din Vișeu de Sus și împrejurimi.
Sărbătorile de iarnă sunt sărbători ale bucuriei și ale dăruirii.
Iar cea mai mare bucurie pentru rotarienii, rotaractienii și
interactienii vișeuani a fost să dăruiască, la rându-le, prin
acțiunile lor, un strop de bucurie.

===

Rotary Club Chișinău Centru: „Caravana de Crăciun 2020”
Clubul Rotary Chișinău Centru, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, are în tradiție de aproape 8 ani
un proiect anual de donații de la copiii din Germania, pentru a aduce un zâmbet la mii de copiii
din Republica Moldova. Acest proiect este realizat in parteneriat cu Round Table Germania și
Round Table Moldova.
Campania intitulată “Caravana de Crăciun 2020”, a început în luna decembrie, când au fost
distribuite peste 2500 cadouri, cadouri pregătite cu mult drag de către copiii din Germania pentru
copiii din Moldova.
Membrii clubului Rotary Chișinău Centru împreună cu membrii Interact Club Chișinău si Rotaract
Club Chișinău, au mers în aproape toate raioanele din țară, de la nord la sud, în peste 70 de
localități, inclusiv Transnistria și Găgăuzia. Au beneficiat de cadouri copiii de la grădinițe, scoli,
case de copii, familii socialmente vulnerabile, copiii și adolescenți cu nevoi speciale.
Ne bucurăm de acest proiect, deoarece toți membrii au fost implicati activ la realizarea acestuia
într-o ambianță de sărbătoare, plină de veselie si umor. Împreună am reușit să aducem magia
sărbătorilor de iarnă la acești copii, să le dăruim un zâmbet, o speranță și mai multă încredere
în ziua de mâine.

Rotary Club București Cișmigiu: acțiuni în luna Decembrie

Ziua Națională a României
De Ziua Națională a României, de 1 decembrie, am
participat la un eveniment excepțional, organizat de către
Rotary Club Alba Iulia.
Chiar dacă am fost online, Alba Iulia ne-a adus aminte de
momentele sublime trăite împreună, în anii anteriori, cu
ocazia celebrării acestei sărbători minunate.

Aniversarea clubului Cișmigiu
De ziua noastră, a Rotary Club București Cișmigiu, ne-am
simțit bine împreună, am sărbătorit decent și în condiții de
siguranță, sperând la vremuri mai bune. Am depanat
amintiri și am vorbit despre planuri de viitor; suntem tineri,
muncitori și avem energia care ne va duce mai departe pe
drumul Rotary, un drum spre înălțimi.
Și asta vă dorim și vouă, în viața și la Cluburile voastre. Iar
lucrul care ne-a lipsit cel mai mult, a fost să ne sărbătorim
ziua de naștere cu voi, Prietenii noștri. Și voi știți cine
sunteți. La anul, de 7 ani, vom fi mai norocoși.
Mulțumim mult și celor de la Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis pentru cadou.

Infrățire între cluburi
La data de 9 decembrie 2020, 3 Cluburi din 2 Districte s-au înfrățit, sub auspiciile favorabile
ale unei Prietenii care dureaza de 1 an Çorlu 100 Yıl Rotary Kulübüdin Turcia, Rotary Club
București Levant și Rotary Club București Cișmigiu sunt legatura perfectă în Rotary, între 2 țări
și 2 Districte: Turcia și România. Și cum orice Înfrățire vine la pachet cu Proiecte comune, abia
așteptăm să le facem, pentru binele și prosperitatea Comunităților. Mulțumim distinșilor noștri
invitați de la alte Cluburi: Marius Leucuția - Asistent Guvernator Rotary Club Bucharest,
Luminița Suveică - Președinte Rotary Club Chișinău și Giuseppe Di Caprio - Președinte Rotary
Sessa Aurunca.

RYLA 2241
ACT!ON ZOOM, desfășurată pe 12-13 decembrie, a întrunit peste 150 de participanți, a adus
împreună 25 de echipe din Muntenia, Oltenia
și Dobrogea, a produs 23 de proiecte pentru
Comunități (prin colaborarea dintre Interact
și Rotaract cu Rotary) și a devenit un real
succes, ca model de Accelerator de
Proiecte. Este primul eveniment dintre cele 6
programate acest an Rotarian, în Districtul
2241 Rotary România și Republica Moldova
și vrem să mulțumim Participanților (oameni
extraordinari și dedicați, consecvenți și
neobosiți, toți câștigători, indiferent de
premii), Trainerilor, Speakerilor (Rotarieni și
non Rotarieni care au ridicat nivelul în mod substanțial) și Organizatorilor.

Tehnologizare clasă din Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu”
Am reușit să tehnologizăm o clasă din Școala
Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” București,
în drept efortul pe care îl face această
instituție pentru digitalizare.
Am donat un Touchscreen cu Camera Video
(Tabla Smart) și Tablete cu Tastatură, Mouse
și Creion, iar lucrul acesta nu s-ar fi realizat
fără ghidajul celor de la Narada.
Donațiile au venit de la Prietenii noștri de la
Softbinator Foundation Softbinator
Technologies, SC Cablero SRL, Viorel Iliescu
și Contabilul Tău. Le mulțumim mult pentru
această oportunitate.

Moșului Rotary International
Pe 22 decembrie am donat jucării, jocuri și peste
300 kg de alimente într-o acțiune caritabilă demnă
de numele Rotary. 10 familii în nevoie s-au
bucurat de venirea "Moșului Rotary International"
iar noi, Rotarienii, simțim cum bate mai tare inima,
când gesturi mici sunt atât de importante pentru
cei din Comunitate. Iar aplauzele noastre merg
către toți cei care au donat rapid sumele de bani,
toți cei care au oferit din timpul lor, Membrii Rotary
Club București Cișmigiu, către Magiun din prune
Topoloveni, către SmartBill România și Mircea
Căpățînă, Georgiana Iordache și Raluca
Negreanu, Daniel Cergan.

"Colind Mistic Românesc"
Și în ajunul Crăciunului Rotary Club București
Cișmigiu continuă proiectele caritabile "Colind
Mistic Românesc" este un eveniment online
produs de Elena Strings și Rotary Cișmigiu, cu
participarea lui Daniel Pop și a dragei noastre
colege Soprana Arlinda Morava. Astfel, strângem
donații pentru Prietenii noștri de la Asociația
Prietenia, o organizație incredibilă care ajută
persoane în dificultate. Mulțumirile merg către
gazdele noastre: Muzeul Național al Satului
"Dimitrie Gusti“ și Paula Popoiu - Membru de
Onoare al RC Cișmigiu, către Mihai Grădinaru Peach ART Crew și către Cristian Tomoiagă inimosul nostru Coleg de Club.
===

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis – 1 Decembrie
An de an, prieteni rotarieni ne-am întâlnit la Alba Iulia de 1
Decembrie să sărbătorim Ziua Națională! An de an ne-am
bucurat de sprijinul prietenilor noștri, la o cană cu vin fiert,
pentru a realiza proiecte în folosul comunității.
1 Decembrie 2020 nu putea fi altfel, chiar dacă distanțarea
fizică ne-a impus o altfel de sărbătoare. Anul acesta am ales
ca proiectul nostru să se îndrepte către copiii din medii
defavorizate, care au nevoie de o tabletă electronică și
conectare la internet. Pentru că nu ne-am mai putut întâlni
la Alba Iulia, anul acestă cană cu vin fiert a fost trimisă prin
curierat prietenilor noștri.
Și ca de fiecare dată, am fost onorați de generozitatea
prietenilor din toată țara care ni s-au alăturat în proiectul
”Copiii pot fi egali în educație cu ajutorul nostru!”. Mulțumim
dragi prieteni!

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis: Moș Crăciun a venit la copiii din Centrele
de plasament din Teiuş şi Aiud și Școala Gimnazială din Avram Iancu
Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun cu daruri.
Duminică, 20 decembrie, copiii din Centrul de plasament Teiuș și Centrul de plasament Aiud
au fost surprinși de vizita moșului.
Pachetele cu daruri individualizate au fost
realizate de fiecare copil din Rotakids
pentru un copil aflat în plasament. Rotary
Club Alba Iulia Civitas Solis și firma CTC
Store au ajutat la întregirea cadourilor cu
rechizite școlare, iar Moș Crăciun le-a
adus zâmbetul pe buze prin inedita
apariție.
Chiar dacă regulile au impus distanțarea
fizică, sentimentele și bucuria sufletească
adusă copiilor au depășit această barieră.
Din spatele ferestrei întredeschise sau de
pe scările așezământului unde locuiesc,
copiii i-au cântat colinzi lui Moș Crăciun, iau mulțumit pentru darurile primite și
bineînțeles l-au poftit să treacă pe la ei și
anul viitor.
În același spirit al bucuriei și dăruirii,
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și
Rotary Club București Heritage l-au
condus pe Moș Crăciun la copiii din
comuna Avram Iancu, în cadrul proiectului
comun "Ajutăm și digitalizăm Apusenii! "
Cadourile pentru copii realizate de colegii
de la Rotary Club București Heritage, au
poposit de această dată la Școala
Gimnazială din Avram Iancu, unitate unde
învață atât copii din localitate căt și copii
din zonele limitrofe din Munții Apuseni.
===

Rotary Club IASI 2000: proiecte în luna Decembrie
După participarea la întâlnirea districtuală dedicată Zilei naţionale, RC IAŞI 2000 a finalizat în
luna decembrie două proiecte cu rezonanţă profundă în societate.
MUZICA ÎNAINTE DE TOATE
După cum am făcut cunoscut la nivelul întregului district, Campania MUZICA ÎNAINTE DE
TOATE, donaţii în beneficiul Filarmonicii din Chişinău s-a desfăşurat până pe 15 decembrie.
Când am "spart puşculiţa" am găsit 47 217.33 lei donaţi de RC Tg.Mureş Maris, MAVIPROD
SRL - OLTEANU Violeta RC Tg.Mureş Maris, RC Suceava Bucovina, EXPERT MOLDOVA
TRADING, RC Piatra - Neamţ Camena, Rotaract Sibiu, rotarieni şi ne-rotarieni în nume
propriu, Vasilica Stoiciu-Frunză, Camelia Teau, Bogdan Mindirigiu, Ana Maria Vrîncianu, Irina
Stratulat, Viorel Brad, Vasile Popa, Radu Popa, Cristina Şoitu, deasemeni s-a donat pe site
NETOPIA. Urmează achiziţiile.
DĂRUIEŞTE UN ZÂMBET
Al doilea proiect la care am participat a fost "Dăruieşte un zâmbet". Dacă în ultimii ani am
mers la cumpărături pentru sărbătorile de Crăciun cu copii cu posibilităţi reduse, de această
data am acţionat cu donaţie pe termen lung pentru o familie formată din tată şi şase copii
(mama decedată anul trecut). RC IAŞI 2000 a contribuit la amenajarea camerei de baie, o
noutate în viaţa lor. Vom reveni cu fotografii după finalizarea lucrărilor.
===

Rotary Club București: Concert caritabil de Crăciun – „Alaturi de Darius”
Pentru noi cei din Rotary Club București, concertul de Crăciun de anul acesta a fost o
premieră din mai multe puncte de vedere.
Colega noastră, pianistă Mădălina Pasol, ne-a abordat cu propunerea organizării unui
concert pentru un eveniment de strângere de fonduri care să se desfășoare în totalitate
online, pentru o cauză de suflet: ajutorarea tânărului Darius, diagnosticat cu Tulburare
Spectru Autist.
Mădălina a înregistrat concertul la reședința Excelenței sale Arthur Mattli, Ambasadorul
Confederației Elvețiene în România, cu sprijinul tinerilor artiști Ava Paşol, Irina Paşol, Maria
Maleş, Medeea Morăraş şi Cătălin Paşol. Mai mult decât atât, Ava a pictat și un tablou
special pentru acest eveniment, tablou care a făcut obiectul unei licitații online.
Concertul a avut loc pe data de 17 decembrie, online pe Teams și rezultatul evenimentului
ne-a suprins pe toți: peste 8000 de lei donați pentru Darius, cu implicarea colegilor din mai
multe cluburi din țară, dar și a prietenilor din afara clubului. Îi mulțumim în mod special
colegului nostru DGN Florin Mărginean, care a participat active în licitația tabloului, oferind
cea mai mare sumă licitată!

Strângerea de fonduri nu s-a încheiat
însă, vă invităm în continuare să audiați
concertul și să îl sprijiniți pe tânărul
Darius, dacă doriți, accesând pagină
http://www.rotarybucharest.org/en/concert/
A fost primul eveniment de acest tip
desfășurat de noi în online (concert de
muzică clasică și licitație) și ne bucură
faptul că am putut să ne adaptăm și am
învățat să organizăm evenimente de
strângere de fonduri în ciuda provocărilor
lansate de pandemie.

Rotary Club București: Sprijin oferit Asociaţiei Nevăzătorilor din România
Tot în luna decembrie, la inițiativa colegului nostru Ionuț Saulea, am realizat un alt proiect
drag nouă, care speram să fie primul dintr-o serie de colaborări cu această organizație.
Este de vorbă de Asociaţia Nevăzătorilor din România căreia i-am donat 8 laptop-uri și
echipamente pentru dotarea completă a unui studio de înregistrări (mixer-e, microfoane,
căști, monitoare multimedia). Pentru asociație lucrează voluntari care înregistrează cărți
audio, cu scopul de a fi oferite membrilor asociației, acesta fiind modul prin care ei pot lua
contact cu minunata lume a cărților, altfel decât prin intermediul cărților scrise în limbajul
Braille. De altfel, la sediul asociației funcționează singura tipografie în limbajul Braille din
țară, numărul cărților de acest tip, disponibile în limba română, fiind limitat la bugetul și
capacitatea asociației de a le tipări.
Un detaliu demn de menționat: Asociaţia
Nevăzătorilor din România a fost
înființată în anul 1906 (la un an după
înființarea primului Club Rotary din lume
la Chicago) la inițiativa Reginei Elisabeta
a României, sub numele de „Societatea
Orbilor
din
România”.
Asociația
funcționează și astăzi în locațiile
construite cu sprijinul Reginei sub
numele de „Azilul Orbilor Vatra
Luminoasă” alături de Școală primară
pentru orbi „Regina Elisabeta”. Aceaste
locații au dat numele străzi și cartierului
din București numite și în zilele noastre Vatra Luminoasă.

Rotary Club Suceava Cetate oferă momente magice copiilor de la Școala
Primară Osoi
Decembrie a fost și va fi întotdeauna cea mai așteptată perioadă a anului de către cei mici.
Este luna speranței, a creării și înfăptuirii celor mai frumoase dorințe ale copilăriei: a vacantei
de iarnă, a săniușului, a ghetuțelor pregătite pentru Moș Nicolae și a bradului împodobit în
jurul căruia Moș Crăciun dăruiește cadouri.
Și în acest an clubul nostru a dorit să
facă parte din aceste momente pline de
magie de care copiii de la Școala
Primară Osoi își vor aminti cu drag
atunci când vor crește mari.
Stă în puterea fiecăruia să ajutăm,
oricât de înstărit sau modest ar fi. Fie că
donăm timp, bani, obiecte sau
cunoștințe, așa punem în mișcare
rotițele marelui mecanism al binelui, a
declarat colega noastră Ana Chirilescu.
Copiii așteaptă luna cadourilor cu mare
nerăbdare și dorință. Deși anul acesta este unul greu încercat, noi continuăm să fim alături
de copiii de la Școala Primară Osoi pentru ca ei să aibă parte de sărbători de poveste. De
aceea, alături de partenerii clubului nostru le-am pregătit surprize de neuitat, a adăugat Vasile
Varvaroi, președintele clubului.
Cofetarii pasionați de la Saveurs au îmbinat cu măiestrie cele mai alese ingrediente naturale
și le-a pregătit copiilor ciocolată și caramele artizanale. Prietenii noștri de la Fiterman
Pharma au adăugat suplimente alimentare, vitamine și dezinfectanți, atât de utili în această
perioadă prin care trecem. Alături de noi a fost și Ecuator Holding care a completat cadourile
cu diverse dulciuri.
Ne-am fi dorit ca aceste momente să le fi trăit alături de copii, în mijlocul bradului frumos
împodobit și în surdină să auzim colinzi cântate de glasurile lor cristaline. Dar cum anul acesta
este unul mai aparte, am ales să ducem cadourile la școală, iar cu ajutorul învățătoarelor
fiecare copil să le primească în siguranță acasă.
Astăzi a fost o zi specială pentru cadrele didactice de la Școala Primară Osoi dar mai ales
pentru copiii școlii noastre. A fost minunat să-i revedem și cel mai frumos a fost că erau toți
atât de fericiți, atât de încântați și nerăbdători să se uite în punguțe. Totul a fost la superlativ,
ne-a transmis Alina Costan, învățătoare la școala Primară Osoi.
Mulțumim din tot sufletul Rotary Club Suceava Cetate și învățătoarelor pentru toate cadourile
făcute copilașilor. Le-ați făcut o mare bucurie, au subliniat părinții copiilor. Chiar și în acest
mod ne bucurăm nespus întrucât experiența din anul anterior ne-a arătat că entuziasmul
copiilor este și mai mare căci ei împart darurile primite cu frățiorii și surorile lor. Sperăm că
prin implicarea noastră și modelul pe care încercăm să îl oferim copiii de astăzi vor ajunge la
rândul lor adulți altruiști și plini de compasiune, fiind ei înșiși un model în societate, a încheiat
Vasile Varvaroi.

Rotary Club Suceava Cetate a prezentat povestea bradului de Crăciun
În prag de sărbători, colegul nostru, Cătălin Constantin
Roibu, inginer silvic de profesie, ne-a prezentat povestea
bradului de Crăciun.
"De-a lungul secolelor, sărbătoarea Crăciunului a umplut
sufletele a milioane de oameni, mai ales copii, care
păstrează, în fiecare an, amintirea clinchetului de
clopoţei din seara de Ajun, a frânturilor de colinde
amestecate cu viforul ninsorilor şi a împodobirii bradului,
în aşteptarea darurilor aduse de Moş Crăciun.
Sărbătoarea încărcată de tradiţii şi simboluri este însoţită
de mireasma proaspătă a cetinei de conifere, bradul
devenind cel mai important arbore în ritualul de Crăciun.
Una dintre nenumăratele legende legate de simbolistica
bradului spune că odată, în vremuri foarte îndepărtate,
au pornit la drum lung trei virtuţi surori (Speranţa, Iubirea
şi Credinţa), căutând copacul care să le reprezinte: înalt
ca Speranţa, mare ca Iubirea şi trainic precum Credinţa.
După îndelungi căutări, surorile călătoare au găsit
bradul, pe care l-au iluminat cu razele stelelor, devenind
astfel primul pom sfânt împodobit de Crăciun. Bradul
este considerat un arbore sfânt pentru că vârful său se
îndreaptă spre înaltul cerului dumnezeiesc, iar ramurile
sale rămân permanent verzi, amintind de viaţa veşnică.
Primele dovezi despre decorarea bradului sunt din Livonia (Estonia și Letonia de astăzi) în
secolul al XV-lea. Ulterior, tradiția a intrat și în cultura altor popoare. De asemenea, este
posibil ca pomul de Crăciun să provină de la nordici, care obișnuiau să-și împodobească
casele cu ramuri de brad și de vâsc, obicei păstrat și în tradiția coroniței de brad. În Rusia
europeană Ajunul Crăciunului era sărbătorit în pădurile de brazi, unde era ales unul ca cel
mai frumos dintre toți și împodobit cu lumânări aprinse, bomboane, jucării etc. Bradul
împodobit se întâlnea ca pom de Crăciun doar în orașele din Germania sfârșitului de secol
XIX, dar odată cu Primul Război Mondial s-a răspândit pe întreg teritoriul acestei țări.
În România, primul brad împodobit la sărbătorile Crăciunului a fost cel de la palatul principelui
Carol I de Hohenzollern, după venirea în Principatele Române, în anul 1866, astfel că de
atunci, în noaptea de Crăciun, prinţii şi prinţesele invitate la palat împodobeau bradul.
Aşadar de 150 de ani românii nu îşi imaginează sărbătoarea Crăciunului fără bradul
împodobit în casă, sau într-un spaţiu public, iar ritualul împodobirii bradului a devenit unul
dintre cele mai pline de bucurie momente ale sărbătorilor de iarnă, în aşteptarea darurilor lui
Moş Crăciun.
După 150 ani de comuniune în casele noastre cu bradul, trebuie să știm că în România
această specie predomină atât în pădurile cultivate de om, cât și în cele virgine. Pe lângă
farmecul pe care ni-l oferă an de an în casele noastre, bradul încântă și lumea cercetării
silvice, iar un brad spectaculos a dăinuit peste 300 ani și și-a înălțat vârful până la 62.5m,
fiind la acea vreme (2013) cel mai înalt arbore din România. Acest brad stă de veghe în
pădurea patrimoniu universal UNESCO de la Șinca Veche."

Rotary Club Pipera – acțiuni și proiecte pe final de 2020
MOȘTENITORII ROMÂNIEI MUZICALE
Pe 01 noiembrie 2020 a avut loc un concert cameral al
Cvartetului Arcadia, cel mai reprezentativ cvartet
românesc la nivel internațional, și dedicat aniversării
Beethoven-250, incluzând o lucrare comandată special
pentru
proiectul
“MOȘTENITORII
ROMÂNIEI
MUZICALE”, organizat de Rotary Club Pipera și Radio
România Muzical, care se cântă în prima auditie
online.Este vorba de interpretarea în prima audiție a
Cvartetului nr. 7 pentru Coarde de Dan Dediu - “Fur
Ulisse”.

SALVAȚI INIMA UNUI COPIL
În luna noiembrie 2020 au fost operați cu succes încă 4
copii, ducând la 38 numărul copiilor care au primit în
acest an o nouă șansă la viața, mulțumită eforturilor
echipei medicale, sponsorilor și a întregii echipe de
rotarieni care asigură buna funcționare a acestui
proiect.

În data de 04 noiembrie 2020 a avut loc un mic eveniment, dar cu o mare
semnificație: Alexandra Dragomir, care a fost operată vineri prin
programul “Salvați Inima unui Copil” și care provine din casa de
plasament, a împlinit 18 ani!
Echipa de la Secția de chirurgie cardiacă pediatrică de la spitalul Grigore
Alexandrescu a sărbătorit-o. Alexandra a fost foarte emoționată și ne-a
mulțumit tuturor celor care am ajutat-o.
Data de 19 decembrie 2020 va rămâne unul din momentele de referință
din istoria clubului nostru. Ne-a fost aprobat în timp record un Global
Grant în valoare de 144.000 USD, realizat împreună cu Rotary Club of
Westlake Village și dedicat continuării și în 2021 a programului de
chirurgie cardiacă pediatrică. Vor fi astfel asigurate fondurile necesare
pentru a vindecă inimile a încă 56 copii!

SERILE ROTARY CLUB PIPERA
Întreaga lume se află într-un proces de schimbare profundă și adaptare, și cu toții ne
întrebăm: Cum va arăta anul 2021? Pe ce ne vom baza deciziile de acum înainte? Analiză
rațională, valori, instinct, credință? Cum se schimbă traiectoria antreprenorilor și cum ne
pregătim pentru ce urmează, când viitorul pare să fie plin de incertitudini? Cum se schimbă
sistemul educațional și cum vom reuși să menținem relațiile de apartenență la grup într-un
viitor care pare să ne țină fizic cât mai departe unii față de ceilalți?
Pe 24 Noiembrie, a avut loc prima ediție a Atelierelor de Leadership Moral, pentru a privi
împreună spre viitor. Cei 4 UMANageri se vor întâlni cu fondatorii Maastricht School of
Management România

CENTRUL SOCIAL “SFÂNTUL IOSIF”
În luna noiembrie am demarat cu mult entuziasm un nou proiect de susținere a Centrului
Social “Sf. Iosif" din sectorul 1, unde sunt îngrijiți cu mare dăruire 17 copii orfani între 5 și
19 ani. Printr-o mobilizare exemplară și donații în bani, obiecte de veselă, îmbrăcăminte,
mobilier, calculatoare, membrii clubului au reușit într-un timp foarte scurt să asigure
îmbunătățirea majoră a condițiilor de hrană, de îngriire și de învățare ale celor 17 copii .
Nu în ultimul rând, ne-am îngrijit să nu le lipsească bradul de Crăciun și fiecare copil să
primească un cadou mult dorit.

DONAȚIE CALCULATOARE ÎN COMARNIC
O parte dintre colegii noștri a organizat o acțiune de
colectare de tehnică de calcul și donarea acesteia către școli
și elevi din familii fără posibilități materiale din Comarnic, jud
Prahova.

MOȘ CRĂCIUN PENTRU COPIII DE ȘCOALĂ SPECIALĂ DE COPII HIPOACUZICI
Și în acest an, am continuat tradiția de a oferi cadouri de Crăciun unui număr de 36 de
copii cu vârste între 7 și 14 ani. Aceștia i-au scris scrisori Moșului și noi ne-am asigurat
că acesta le va îndeplini toate dorințele.

ȘCOALA SPECIALĂ DE COPII HIPOACUZICI
Achiziție 12 imprimante HP pentru a ajuta copiii la orele online de acasă și protezarea
auditivă a copiilor din clasa pregătitoare.

Realizatorul E-Newsletter-ul Districtului 2241 este VLAD
POPOVICI, District Public Image Committee Chair de la
RC București Excelsior.
Pentru o comunicare eficientă și unitară, vă rugăm să țineți
cont de următoarele criterii în conceperea anunțurilor
voastre:
•
•

Data limită de transmitere a materialelor finale,
verificate de greșeli de ortografie și diacritice
adăugate, va fi dată de 10 a fiecărei luni.
Subiectul mailului să conțină tag-ul [Rotary
Newsletter] și atașat un document Word în care
sunt puse proiectele clubului, respectând structura:
titlu proiect, nume club, dată, textul descriptiv al
proiectului și pozele embeduite în document cu
opțiunea Wrap Tight.

Adresa la care veți trimite newsletter-ul de club
este: vlad.popovici@gmail.com
Vă doresc un an cu cât mai multe proiecte și evenimente
de succes!

