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Rotary Club Deva Castrum: participarea la GG Maria Beatrice
Soții Iulia și Sebastian Onac sunt doi oameni cărora destinul nu le-a zâmbit precum milioanelor
de muritori care-și văd copilul mergând în picioare, alergând prin noroi în parc, căzând și lovinduși genunchii, cățărându-se pe mobilă, spărgând geamul la casa cu mingea, practicând dans
modern, îmbulzindu-se într-un autocar cu excursioniști și multe, multe din astea pentru care
copiii noștri ne dau emoții, bătăi de cap și ne fac zile fripte. Iulia și Sebastian nu au avut aceste
ocazii!
Neșansa lor a fost, în schimb, șansa a sute, mii de copii speciali precum Maria Beatrice! Cei doi
părinți și-au schimbat complet modul de viață și au hotărât să lupte, alături de fetița lor, pentru
mulți alți copii: au înființat Centrul Maria Beatrice de la Alba-Iulia! Ceea ce era imposibil a devenit
posibil!
În câțiva ani tenacitatea, forța, credința și demnitatea acestor oameni au făcut aici, în inima țării,
un centru național pentru tratamentul afecțiunilor neuromotorii și post-traumatice ale copiilor cu
vârste între câteva luni și 18 ani. Medici, asistenți, terapeuți, voluntari fac zilnic eforturi uriașe
pentru a ajuta pe fiecare copil să-și miște mânuțele, să-și ridice căpșorul, să-și țină corpul în
echilibru, să...să...să...
Tot acest efort este o conjugare perfectă între tehnologie, pricepere, disciplina, dăruire și multă
dragoste! Au trecut niște ani de la piatră de temelie! Niște ani în care Rotary a fost alături de
familia Onac, de sutele de copii care se tratează aici. Ce poate fi mai nobil decât să ajuți semenul
care nu a avut aceeași șansă pe care ai avut-o tu?!
Rotary Club Alba Iulia a demarat în urmă cu 5 ani un Global Grant în valoare totală de 41.500
USD, suma obținută cu ajutorul cluburilor Rotary partenere (3 din țară și 8 din străinătate),
Fundației RI, Districtelor 2241, 1880, 1910 și a unui grup de sponsori inimoși. S-au achiziționat
echipamente medicale care permit îmbunătățirea calității și creșterea complexității terapiilor
realizate.
MULȚUMIM R.C. Alba Iulia că ne-ai oferit oportunitatea, noua celor de la Rotary Club Deva
Castrum, să fim alături de voi, să ne bucurăm împreună că, prin gestul nostru, alinăm suferințe
și dăm speranțe!

Rotary Club Târgoviște a inaugurat două Biblioteci Rotary
Rotary Târgoviște a inaugurat două Biblioteci Rotary, spații destinate iubitorilor de lectură.
La eveniment a luat parte și guvernatorul districtului 2241 România Republica Moldova,
Wilfred Călinoiu. Bibliotecile sunt amplasate la etajul Dâmbovița Mall, respectiv în incita
Universității Valahia din Târgoviște, iar membrii Rotary Târgoviște au donat sute de cărți
pentru amenajarea lor: “Pe lângă cele 900 de cărți, am amenajat și aceste spații”.
Cei care vor să citească o pot face aici,
pe băncile dintre rafturi sau în orice alt
loc din Mall și UVT.
Cărțile pot fi luate și acasă, dar
speranța noastră este că fie vor fi
aduse înapoi pentru a se bucura și alte
persoane de ele, fie vor fi înlocuite de
cititori cu alte volume.
Discutăm cu autoritățile pentru
amenajarea de astfel de biblioteci și în
alte spații publice din județ. Acestea
sunt primele biblioteci de acest fel din
județul Dâmbovița.

Rotary Club Târgoviște alături de copii
Membrii Clubului Rotary Târgoviște
au vrut să fie alături de copii îngrijiți
în
Centrul
de
Recuperare
Neuromotorie din Gura Ocniței.
Aproximativ 70 de copii sunt internați
în centru, mulți cu probleme grave de
sănătate. Aceștia au primit zeci de
jucării educative de tip puzzle, de tip
tablă magnetică și seturi de construit.
De asemenea, au fost donate și trei
televizoare LED Smart.
Încercăm la Clubul Rotary din
Targoviste să fim prezenți în cât mai
multe zone ale societății și să
răspundem cât mai multor nevoi. Am
decis să fim alături de copiii de la
Gura Ocniței. Sperăm să se bucure
de darurile noastre, pe care le facem din suflet.

Rotary Iași Copou: Turneul de șah Rotary Iași Copou, ediția I
Sâmbătă, 29 mai 2021, a avut loc prima ediție a Turneului de șah Rotary Iași Copou, competiție
caritabilă pentru susținerea copiilor din mediul rural care joacă șah. Au participat 100 de copii din
mediul rural, fiecare primind o diplomă și un premiu de participare (rucsac, set piese de șah și
fanionul turneului). La finalul competiței au fost 12 premianți, câte 3 la fiecare dintre cele 4
categorii, care au primit premii în valoare totală de 2800 de lei. De asemenea, prin generozitatea
sponsorilor și donatorilor, s-a generat un fond de burse pentru copiii din mediul rural cu cele mai
bune performanțe la șah în valoare de peste 20.000 lei.
Pentru mulți copiiidin mediul rural,
șahul este șansa la o viață mai
bună. Cluburile Gambit Huși și
Pionii Regelui Podu Iloaiei,
parteneri în organizarea turneului,
nu doar ajută copiii să practice
șah, dar îi și motivează să aibă
rezultate bune la școală. Le oferă
oportunitatea de a juca șah și de
a se perfecționa în acest sport,
dar îi ajută și să nu abandoneze
studiile. Nu de puține ori au strâns
fonduri pentru a le oferi copiilor
dispozitive pentru a le permite
conectarea la școala online sau la
cursurile de șah. Turneul de șah
Rotary Iași Copou și-a propus să
asigure un sprijin suplimentar
pentru copiii din mediul rural
pasionați de șah și, din fericire, a
reușit.
Turneul de șah Rotary Iași Copou, ediția I, a fost organizat de Clubul Rotary Iași Copou și
Academia de șah Cotnari, cu sprijinul sponsorilor (ESET România, Axa Farm, eCONT, MediBlue,
eDOC center, QFORT, eHuman, The Makeup Shop, Liria, Fabrica de print) și partenerilor
(Complexul Palas, Federația Română de Șah, Clubul de șah Gambit Huși, Clubul de șah Pionii
Regelui Podu Iloaiei, Clubul de șah Gambitul Damei, Ziarul de Iași, Wink Public Multimedia).

===

Rotary Club Onești: Sărbătorind Ziua Europei; Semnificația zilelor de 9 și 10 mai
Întâlnirea din data de 10 mai 2021 a marcat evenimente dintre cele mai importante la nivel
național și european. Invitatul nostru, dl.prof.dr.Bogdan-Florin Romandaș, a explicat
participanților la sesiune semnificația zilelor de 9 și 10 mai. Astfel, 9 mai marchează Ziua Europei
și sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar 10 mai marchează Ziua Regalității, a
Independenței de stat și începutul domniei lui Carol I.
Printre tinerii participanți, s-au numărat elevi de la
Colegiul Național “Grigore Moisil” din Onești, pentru
care informațiile prezentate sunt de un real folos în
derularea proiectelor EPAS (Școli Ambasador ale
Parlamentului European) alături de profesorii lor.
A fost o lecție de istorie cu încărcătură emoțională, o
prezentare bine pregătită și documentată, o activitate
pe care toți ne-o vom aminti cu drag.

Rotary Club Onești: Conferința “Prutul ne desparte, Rotary ne unește”
La inițiativa Rotary Club Onești, în parteneriat cu Rotary
Club Bacău, Slănic Moldova a fost, în perioada 28-30 mai
2021, gazda unui eveniment de excelență. Acesta a
punctat reconectarea rotarienilor din țară dar și din
străinătate, iar prezența unor colegi din Republica
Moldova a adus o notă internațională acestui moment. În
total, au participat membri din 19 cluburi, viitori
guvernatori - Florin Mărginean, Ovidiu Constantin
Bunget, foști guvernatori, foști asistenți guvernatori,
precum și aspiranți în Club Rotary.
Agenda evenimentului a cuprins teme de interes pentru
participanți: prezentarea guvernatorilor din Districtul
2241, prezentarea proiectelor Rotary Club Onești și
Rotary Club Bacău, rolul și experiența Asistenților
Guvernatori, precum și proiectul "Moldova din stânga și
dreapta Prutului", susținut de prof. univ. dr. ing. Ilinca
Mircea.
S-a dovedit a fi un eveniment de suflet, care ne va motiva
și responsabiliza și mai mult în toate proiectele derulate
pe viitor. Fără implicarea membrilor Rotary și a celor care
au dat dovadă de multă generozitate în organizarea sa,
evenimentul nu ar fi fost un real succes.

Rotary donează echipamente terapeutice către Centrul Maria Beatrice
Într-o atmosferă destinsă, păstrând regulile de distanțare fizică, luni 10.05.2021 a avut loc ceremonia
de predare a echipamentelor achiziționate în cadrul unui proiect inițiat și implementat de către Rotary
Club Alba Iulia. Proiectul, intitulat “Global Grant GG2010816 – Medical equipment for Maria Beatrice
Center, Alba Iulia, România”, a beneficiat de suportul Fundației Rotary International, primind
finanțare prin cadrul unui Global Grant.
Prin intermediul proiectului, în valoare de 41.514 $, s-au achiziționat și donat 6 aparate performante
de terapie pentru tratamentul copiilor cu afecțiuni neuromotorii la Centrul Maria Beatrice din Alba
Iulia. Echipamentele donate vor ajuta la mărirea gamei de servicii oferite în cadrul centrului având
efecte benefice nu numai în terapia micilor pacienți, ci și asupra familiilor acestora. Beneficiarii
principali sunt copiii din România sau străinătate care suferă de boli neuromotorii și osteoarticulare,
înnăscute sau dobândite.
Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a avut alături un grup de
cluburi partenere din țară și din străinătate, astfel aducându-și aportul Rotary Club Deva Castrum,
Rotary Club Hațeg, Districtul Rotary 2241 Romania si Republica Moldova, Rotary Club Hof –
Bayerisches Vogtland – Germania, Rotary
Club Tabor – Cehia, Rotary Club Boca
Raton – SUA, Rotary Club Troyes Comtes
De Champagne – Franta, Rotary Club Paris
Concorde
–
Franta,
Rotary
Club
Rothenburg ob der Tauber – Germania,
Rotary Club Modiin – Israel, Rotary Club
Weiz – Austria. De asemenea o contributie
importanta a venit si din partea sponsorilor
Star Assembly SRL, Silva Logistic Services
SRL, Transeuro SRL, Mercur SRL, Trans
Avram Srl, Communication Distribution
Systems SRL, Albaco Exim SRL, Giro SRL,
Alpin 57 Lux S.A., Fruct Import Export SRL,
Gepa Start SRL.
Predarea a avut loc la sediul Centrului Maria Beatrice în prezența membrilor Rotary Club Alba Iulia,
a membrilor cluburilor partenere și a sponsorilor. Printre cei prezenți a fost și Dnul. Cornel Wilfred
Calinoiu, Guvernatorul Rotary District 2241 România și Republica Moldova care a felicitat clubul
gazdă și partenerii pentru realizarea acestui proiect important, atât pe plan local cât și național.
În cadrul ceremoniei au luat cuvântul foști președinți ai clubului din Alba Iulia care au prezentat
parcursul acestui proiect, de la idee până la finalizarea acestuia. Totodată a fost subliniat faptul că
data la care are loc evenimentul final al acestui proiect important pentru Club nu este una aleasă la
întâmplare: 10 mai reprezintând aniversarea a 26 de ani de la înființarea clubului Rotary Alba Iulia,
în 10 mai 1995.

Președintele Rotary Club Alba Iulia în
mandatul 2020-2021 Florin Secașiu, a
transmis felicitări și mulțumiri celor
prezenți: „Sperăm că prin acest proiect
am reușit să contribuim la posibilitățile de
tratament și terapie, iar astfel să ajutăm și
să susținem ceea ce faceți la Centrul
Maria Beatrice. În numele colegilor mei de
la Rotary Club Alba Iulia, clubul gazdă, aș
dori să mulțumesc tuturor cluburilor
Rotary și sponsorilor care au contribuit la
acest proiect. Aș vrea să felicit familia
Onac pentru tot ceea ce a realizat până
acum la Centrul Maria Beatrice unde sute
de copii și părinți din întreaga țară trec
pragul în speranța de a ameliora și chiar
vindeca anumite afecțiuni.”.
“Obiectivul nostru principal este să oferim un mediu prietenos în care copiii cu dizabilități
neuromotorii pot găsi resurse adaptate să își atingă potențialul și să îi sprijinim în eforturile lor spre
o viață activă și spre o autonomie cât mai mare. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul
financiar oferit de oameni, instituții și organizații precum Rotary, care au înțeles și sprijinit misiunea
noastră de-a lungul anilor. Împreună reușim să oferim acestor mici luptători, care ne inspiră în fiecare
zi prin voința și determinarea lor, un început bine meritat în marea lor încercare.”a transmis
Sebastian Onac, președintele Asociației Maria Beatrice.

Rotary Club Alba Iulia donează pentru achiziționarea unei case pentru o familie cu 9
copii
Rotary Club Alba Iulia continuă să sprijine
comunitatea prin acțiuni concrete. Astfel, la
inițiativa președintelui fondator al clubului, Oliviu
Gașpar, a avut loc o campanie de strângere de
fonduri pentru achiziționarea unei case destinate
unei familii cu 9 copii care urma să rămână fără
adăpost.
Campania a fost susținută de Asociația
Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, iar Rotary Club
Alba Iulia a donat suma de 15.500 lei. Această
sumă reprezintă o parte importantă din costul
total de achiziție a locuinței.
În viitorul apropiat Rotary Club Alba Iulia va fi prezent la înmânarea cheilor noii locuințe pentru familia
Rațiu din Alba Iulia.

Rotakids Treasurehunt la Alba Iulia
Duminică, 23 mai 2021, a avut loc o acțiune Rotakids AlbaIulia în parteneriat cu Clubul Rotary
Alba Iulia sub denumirea de "Rotakids Treasurehunt".
Acțiunea a avut la baza orientarea turistică în pădure, în cadrul căreia participanții înscrisi au
parcurs un traseu pe un teren necunoscut, traseu format dintr-o succesiune de posturi ce trebuiau
gasite cu ajutorul hărții.
Copiii au fost nevoiți să ia decizii rapide
și să se orienteze în pădure. La fiecare
post voluntarii dela Rotary Club Alba
Iulia au pus câte un coș cu dulciuri, din
care concurenții trebuiau să își ia câte o
bucată, ca dovadă și totodată ca
răsplată că au găsit acel post.
Performanța s-a stabilit prin evaluarea
timpului în care participantul a parcurs
traseul și a atins toate posturile de
control.
Copiii, dar și organizatorii, au avut parte și de un picnic cu slăninuța friptă, roșii, ceapă, brânză,
bezele. Acțiunea de promovare a mișcării în aer liber s-a încheiat cu înmânarea de diplome pentru
concurenți și pentru câștigători.

===
Rotary Club București: Prezentare AMAis - Asociația Metodelor Alternative de
Integrare Socială
În dată de 6 mai colegii din Rotary Club București au beneficiat de prezentarea activității AMAis Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială.
Așa cum se descriu chiar ei, misiunea AMAis este aceea de a crea contexte de socializare între
persoanele tipice și cele cu dizabilități prin proiectare, consultanță și organizare de evenimente
incluzive.
Sunt un grup de tineri entuziaști care își propun să schimbe în bine societatea românească,
spărgând bariere prin tot ceea ce fac. Spre exemplu Alexandru Cucu - Tech Lead AMAis este
programator IT deși suferă de deficiență de vedere în grad de 100%.
Am fost impresionați de activitatea și forță lor de lupta și dorim să îi sprijinim în realizarea unui Call
Center pentru persoanele cu dizabilități.
Va invităm să aflați mai multe despre ei chiar pe site-ul asociației https://amais.ro/ sau pe site-ul
unui alt proiect inițiat de ei, pentru care am început discuțiile pentru o viitoare colaborare:
https://www.seeyou.ro/about

Rotary Club București: continuarea proiectului de susținere a copiilor din satul
Poienile
Colegii noștri Ionuț Saulea și Angelica Borșa,
în calitate de inițiatori ai acestui proiect, au
continuat activitatea de susținere a copiilor
din satul Poienile, județul Prahova prin
donarea de jucării, îmbrăcăminte și rechizite
școlare.
Tot în această comunitate, în a II-a jumătate
a anului trecut, am dotat cu calculatoare un
laborator care le-a fost de folos copiilor în
perioada în care cursurile au avut loc online,
localitatea fiind una în care copiii nu aveau
acces la echipamente IT și conectivitate la
internet pentru a urmă cursuri online în
condițîi optime de acasă.

Rotary Club București: Vizită în București a Guvernatorului Districtului 2241
Pe 27 mai, urmand turneul prin țară în calitate de
Guvernator, colegul nostru Fredi Calinoiu a ajuns și
la Rotary Club București, ocazie cu care am
petrecut o seară deosebit de plăcută în compania
colegilor de la Rotary Club București Nord, Rotary
Club Pipera și Rotaract Club București.
A fost o nouă oportunitate pentru noi toți de a ne
reîntâlni într-o ședința organizată offline, motiv
pentru care am apreciat și mai mult evenimentul.
Împărtășim cu voi o imagine care surpinde
interesul nostru pentru această vizită prin numărul
mare al colegilor prezenți la ședința comună de la
Marriott.

Rotary Club București: Global Grant – Rotary E-Club Moldova Internațional
După cum știți cu toții din invitația pe care am primit-o pe e-mail de la colegii noștri în Chișinău Rotary E-Club Moldova Internațional, ei au inițiat Global Grant-ul: "We take care for young
generation by water, sanitation and education investments in Moldova's Schools!”.
Considerăm că inițiativa lor de a dota cu grupuri sanitare noi școlile din Republica Moldova este
una extraordinară, iar proiectul este foarte bine pregătit și documentat, motiv pentru care am decis
să ne alăturăm acestui Global Grant, ceea ce va invităm și pe voi să faceți, în număr cât mai mare.
Și în România sunt multe zone în care un astfel de proiect ar fi necesar. Poate colegii de la
Chișinău, prin reușită și amploarea proiectului lor, vor reprezenta un bun model pe care să îl
urmăm în România.

Rotary Club București Cișmigiu: participare la spectacolul „Pasiune și iubire”
Sâmbătă, la Filarmonica Paul Constantinescu - Ploiești, a
avut loc frumosul spectacol "Pasiune și Iubire", în
interpretarea prietenei noastre, Soprana Arlinda Morava și
a lui Marius Bodochi, acompaniați de un Cvartet magistral.
Organizatori: neobosita, iubita și ajutorul nostru mereu de
nadejde, minunata Martha Mocanu, BES Romania SRL și
Rotary Ploiești. Astfel, datorită profesionalismului lor și a
stării de bine creată, seara a ieșit spectaculoasă și
rămâne o amintire de neuitat. Am sărbătorit și ziua de
naștere a Arlindei, un moment sublim la care nu puteau să
lipsească reprezentanți ai Rotary Club București Phoenix
și Rotary Club București Cișmigiu.

Rotary Club București Cișmigiu: participare la spectacolul „Pasiune și iubire”
Am participat în weekend la Team Building-ul Rotaract București
unde, cu bucurie, am livrat un training de Comunicare. Rotaract
București este un Club vibrant, care în perioada pandemiei a făcut
multe proiecte. Tinerii din Club sunt energici și concentrații să
Servească în folosul Comunității.
După cum ați observat la Taberele Virtuale RYLA 2241, suntem
focusați pe dezvoltarea junelor generații Rotary, prin activități de
Serviciu pentru Tineret. Astfel, echipa noastră numeroasă și
profesionistă de Traineri Rotary Club București Cișmigiu vă stă la
dispoziție oricând.

Rotary Club București Cișmigiu: înfrățire de cluburi
Într-un eveniment al ICC Turcia - România - Republica
Moldova, 4 Cluburi s-au înfrățit: ALANYA ROTARY
CLUB, Alanya International Rotary Club, Rotary Club
București Levant și Rotary Club București Cișmigiu. A
fost motiv de bucurie și prietenie Rotariană, de noi
planuri și colaborări cu Cluburi puternice din Turcia.
Datorăm această reușită colegilor și fraților de la Levant,
îndeosebi lui Hamdi Demirel și Laurei Simion, care au
fost motorul acestei uniuni. Le mulțumim participanților,
lui Florin Marginean - Guvernator 2022-2023 District
2241 Rotary România și Republica Moldova, Vioricăi
Wagner - Chairperson ICC, Mihaelei Gorodcov și lui Ovidiu Cos pentru nivelul deosebit de ridicat
al întâlnirii. Dintre ei, îi reamintim pe cei care au lucrat intens la buna organizare:
Emilia Bradea, Paul Niculescu-Mizil și Radu Bourceanu.

Rotary Club București Cișmigiu: acțiune de caritate
Miercuri, împreună cu Prietenii și Partenerii noștri, am demarat o acțiune amplă de caritate prin
care am ajutat 10 familii din județul Teleorman. Unde oamenii se adună și organizațiile se sprijină,
efectul este multiplicativ și exista forță. Așa se fac lucruri din suflet și pline de frumusețe, alături
și datorită celor de la:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ștefan Golescu - Pro Tempore
ETI PC - Cristi și George
Magiun din prune Topoloveni
DPD Suceava și DPD România
Doctor Geta Gheorghe - Dental Clinic
Crucea Roșie Română - Sector 6 și Nufărul
Centrul pentru Dezvoltare București Friends
Bocancii veseli - Servicii de ghidaj montan
Povești din Cuptor - Brutăria la Țară

Familia Stredie și Robert Stredie, Mathias Hanes Mansion, Anca Macovei, Mihai Acatrinei, Mircea
Căpățînă, Alex Polizu, Daniel Pascale, Camelia Ilie și Diana Stanciulov. Am donat, în medie, 50
kg de alimente de familie, 20 kg de haine și încălțăminte de familie, calculatoare, laptopuri,
telefoane, televizoare, produse de igiena orală și corporală, produse de curățenie. 20 de borcane
de Magiun din prune și de Zacuscă Topoloveni pentru fiecare familie. Miel, cozonaci, pască, ouă
vopsite și multă bucurie. Credem că gândurile bune și înțelepciunea ne ghidează în proiectele
noastre, motiv pentru care programul SERVING THIS FAMILY ajută real familii în nevoie, nu doar
bifează momente de sărbătoare. Vă urăm tuturor Sărbători în Liniște, Lumină și Zâmbete, lângă
cei dragi vouă!

Rotary Club București Cișmigiu: sărbătorirea
Zilei Europei
Am participat la sărbătorirea Zilei Europei, invitați de
Prietena noastră Rotariană - Martha Maria Mocanu –
Guvernator din Trecut al Districtului 2241 Rotary
România și Republica Moldova. Membru de Onoare al
Rotary Club București Cișmigiu, talentata Soprană
Arlinda Morava, a încântat audiența la spectacolul
organizat de Filarmonica "Paul Constantinescu" din
Ploiești.
A fost o zi frumoasă, muzicală, cu prieteni, așa cum
merită o Europă atât de încercată în ultimul an. Uniți în
diversitate!

Rotary Club București Cișmigiu alături de prietenii de la RC Danubius Giurgiu
Luni seară am fost alături de Colegii, Prietenii
și Frații noștri de la Rotary Club Danubius
Giurgiu la un eveniment minunat.
Acest eveniment s-a desfășurat în timpul
Întâlnirii Săptămânale și a fost o prezentare de
vinuri de la Crama Rasova, urmată de o cină
gustoasă.
Mulțumim celor de la RC Danubius Giurgiu,
mai ales Președintelui: Sorin Ruse și
Președintelui din Trecut: Marian Mihalcea,
pentru ospitalitate și prietenie. Felicitări!

Rotary Club București Cișmigiu alături de Hospice Casa Speranței
HOSPICE Casa Speranței și managerul organizației, Prietena și
Colega noastră dragă, Mirela Nemțanu, au avut în weekend un
proiect magnific.
Decathlon a sponsorizat, fiecare kilometru pedalat de voluntari,
cu cate 1 Euro.
Banii strânși vor fi folosiți în paliația beneficiarilor Hospice.
Colegele noastre Rotariene, Diana Stanciulov și Georgiana
Iordache, au pus la bătaie resursele lor de energie, mergând pe
biciclete distanțe considerabile, și sâmbătă și duminică.

Rotary Club București Cișmigiu în teambuilding
În weekend a avut loc primul TeamBuilding al Rotary Club
București Cișmigiu, în stațiunea Bran și a fost minunat. Neam simțit extraordinar de bine împreună, ne-am distrat, neam apropiat și mai mult și ne-am propus să reiterăm această
activitate cât mai curând. Lângă noi au fost Colegi și Prieteni
de la Rotary Club București Phoenix, Rotary Club Brasov și
Rotary Kronstadt, cu care am împărtășit aceste momente
frumoase și cărora le mulțumim. Artizanii acestei reușite sunt
Liliana Hagicalil - Președintele Clubului și Alex Polizu Secretarul Clubului și maestrul cocktail-urilor.

Rotary Club București Cișmigiu la întâlnirea cu Guvernatorul
Marți, 25 mai a.c., ne-am întâlnit cu
Guvernatorul în scaun al Districtului 2241
Rotary România și Republica Moldova,
Fredi Călinoiu.
La Întâlnire au participat Clubul gazdă
Rotary București Curtea Veche și Rotary
Club București Cișmigiu.
S-au discutat multe subiecte, toate într-un
spirit Rotarian. Alături ne-au fost Club
Interact Cișmigiu, Interact Goethe-Curtea
Veche, Interact Mihai Viteazul-Curtea
Veche, Interact Sfântul Sava-Curtea Veche,
Rotaract Club București Cișmigiu și
Rotaract Curtea Veche, Cluburi foarte
active în perioada de pandemie.

Rotary Club București Cișmigiu la înfrățire cu Rotary Hadera
Rotary Hadera și Rotary Club București Cișmigiu s-au Înfrățit într-o
întâlnire hybrid, de suflet și cu perspective Rotariene nenumărate.
Prietenii noștri din Israel servesc în Comunitate într-un Club minunat,
cu proiecte blazon pentru districtul lor. Suntem mândri de noul nostru
club înfrățit.
Așteptăm cu drag momentul când vom vizita fizic Hadera și vom ciocni,
alături de Colegii noștri Israelieni, pahare de șampanie.

Rotary Club București Cișmigiu: "Prutul ne desparte, Rotary ne unește"
"Prutul ne desparte, Rotary ne unește" - un proiect superb
al Prietenilor de la Rotary Club Onești și Rotary Club
Bacău, în colaborare cu Rotary Club Chișinău. Am
participat, cu bucurie și onoare, la acest eveniment fastuos
de 3 zile, organizat impecabil de Rotarieni, unul și unul.
Rotary Club București Cișmigiu este alături de aceste
Cluburi minunate și așteaptă cu nerabdare și alte amintiri
așa perfecte. Le urăm mult succes în noile mandate:
Mariei, lui Cristi și lui Dmitri.

La final de mandat…

Dragi colegi și prieteni rotarieni.
Cu acest număr de Mai al Newsletterului Districtului 2241, mandatul și
activitatea mea de Chair pe Comunicare
și PR, se încheie.
A fost o onoare pentru mine să pot
contribui cu expertiza, timpul și
priceperea mea pentru un District 2241
și mai vizibil, profesionist și unit prin
valori și prietenie rotariană.
Cu prietenie,
Vlad Popovici
Președinte RC București Excelsior

Realizatorul E-Newsletter-ul Districtului 2241 este
FLAVIUS STETCU, District Public Image Committee
Chair.
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: lexor_invest@yahoo.com
Vă doresc un an cu cât mai multe proiecte și evenimente
de succes!

