2010
www.rotaryclubdanubius.ro

CELEBRAREA ZILEI ROTARY
La data de 23 februarie se împlinesc 105 ani de la înfiinţarea Rotary
International,data la care cluburile Rotary din Districtul 2241 România şi Republica
Moldova sarbatoresc aceasta aniversare .
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CELEBRAREA ZILEI ROTARY
Luminile Rotary se aprind pe 23 februarie
La data de 23 februarie, cu ocazia implinirii a 105 ani de la infiintarea Rotary International , cluburile
Rotary din Districtul 2241 Romania si Republica Moldova vor sarbatori aceasta aniversare intr-un mod
deosebit, prin iluminarea unor cladiri reprezentative.
Pentru aniversarea a celor 105 ani de la nasterea ideii rotariene, cele 92 de cluburi din Romania si
Republica Moldova ale Districtului 2241 pregatesc o serie de evenimente prin iluminarea unor institutii
administrative, cladiri culturale si institutii de invatamant. Acest mod de a celebra este conceput cu
scopul de a promova principiile de baza ale organizatiei Rotary International, luminile de pe cladiri
simbolizand rolul pe care organizatia il are la nivel mondial pentru dezvoltarea comunitatilor.

O alta importanta semnificatie a datei de 23 februarie dateaza din anul 1905, cand Paul Harris, considerat
fondatorul Rotary, s-a intalnit la Chicago cu prietenii sai Gustavus Loehr si Silvester Schiele. in cadrul
intalnirii, care a reprezentat punctul de inceput al Rotary, cei trei au discutat despre experientele lor si
despre planurile de viitor pentru intalnirile clubului. intr-o perioada scurta de timp, principiile membrilor
Rotary, de prietenie, probitate morala si dorinta de a servi mai presus decat propriile interese, si-au gasit
adepti la nivel mondial. in 1910 Paul Harris devine primul presedinte al Rotary International, de atunci
criteriul "un presedinte, un an" aplicandu-se si la nivelul rotarian cel mai inalt.
Scopul initial al Rotary a fost acela de a fonda o organizatie bazata pe ideea de prietenie, probitate
morala si profesionalism. Organizarea a fost deosebit de simpla, motiv pentru care se mentine si in
prezent, membrii clubului fiind alesi pe criteriile calitatii morale si inaltelor standarde etice in viata
sociala, de familie si afaceri.
La momentul actual, Rotary International numara 1,2 milioane de membri care se reunesc in peste 33.000
de cluburi din aproximativ 200 de tari. Pe langa numeroasele proiecte umanitare pe care le-a initat de-a
lungul timpului, fundata Rotary International este recunoscuta pentru programele sale educationale si
artistice, precum si prin faptul ca membrii sai activeaza pentru dezvoltarea comunitatilor aflate in
dificultate.
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