
PRINCIPALELE PROIECTE
• Turneul de tenis ”Rotary Club Atheneum București”
• Sustinerea Fundatiei Joyo pentru copii defavorizați
• Școala de copii hipoacuzici București
• Proiectul bustului lui Dimitrie Cantemir, Bruxelles
• Daruieste un zambet (pentru copii defavorizați)
• Săptămâna “Altfel”
• Împreuna de “1 iunie”
• Biblioteca Nationala (Dotarea cu rafturi)
• Donații echipamente medicale
• Donații microbuze pentru elevi
• Ajutorare sinistrați
• ... și multe altele...

CLUBUL ROTARY ATHENEUM BUCUREȘTI

Puteți să ne contactați prin 
site:  www.rotaryatheneum.org 
sau email: contact@rotaryatheneum.org

Verificați pe site zilele noastre de întâlnire, în mod normal  
în fiecare miercuri între orele 19 - 20 PM

Hotel Crowne Plaza, Bulevardul Poligrafiei 1, București 
013704
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www.rotary.org
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DIRECȚII DE ACȚIUNE

Rotary este o rețea globală de 1,2 milioane de 
voluntari care își folosesc pasiunea, energia și 
abilitățile de rezolvare a problemelor pentru 
proiecte durabile. Fie că sunt proiecte comunitare 
locale sau internaționale, rotarienii pun „Serviciul 
înaintea Sinelui” în angajamentul lor de a face 
diferența în viața oamenilor.

Clubul nostru este mândru că face parte din această 
comunitate.

Ne concentrăm pe cinci domenii cheie - combaterea 
bolilor, suport echipamente medicale, suport 
sanitație și igienă, ajutarea copiilor defavorizați, 
sprijinirea educației împreună cu comunitățile locale.

Suntem un grup de lideri de comunitate și de afaceri 
care reprezintă diferite profesii, experiențe și 
perspective. Cu toții împărtășim dorința de a ne 
conecta cu ceilalți pentru a aborda provocările care 
afectează comunitatea noastră locală și comunitățile 
din întreaga lume.

NOI FACEM DIFERENȚA

Clubul Rotary Atheneum București funcționează atât la 
nivel local, cât și internațional. Suntem parteneri cu 
diferite organizații pentru a ne uni punctele forte 
pentru a rezolva probleme reale. În orice moment avem 
multe proiecte în desfășurare în diferite etape de 
progres și rămânem mereu dedicați până la capăt.

Finanțarea tuturor activităților noastre este o provocare 
și salutăm sponsorii care ar putea dori să contribuie la 
oricare dintre cauzele noastre.

Suntem implicați pe termen lung în multe proiecte în 
parteneriat cu Rotary International: iată câteva exemple:

• PolioPlus: contribuții la eradicarea poliomielitei.
• Interact: pentru tineri între 12 și 18 ani
• RYLA: leadership pentru tineri între 14 și 30 de ani.
• Rotary Community Corps: o organizație de voluntari
• Schimburi de elevi și burse:  învățământul secundar.
• Centrele Rotary pentru Pace: cu  universități
• Programe de alfabetizare

IMPLICAȚI-VĂ

Sunteți invitat să deveniți membru sponsor sau 
partener al clubului nostru. Împreună vom activa 
pentru a îmbunătăți viața în comunitate. Veți face parte, 
de asemenea, dintr-o familie de rotarieni cu aceleași 
gânduri, cu obiective clar definite pentru a ajuta la 
creșterea nivelul cultural, al educației și sănătății.

Mulțumim tuturor celor care doresc să se implice - 
consultați site-ul nostru pentru o listă mai detaliată a 
proiectelor actuale.

Calitatea de membru Rotary este un 
angajament și, mai presus de toate, o călătorie 
de viață care este în sine plină de satisfacții. 
Clubul Rotary Atheneum București este 
recunoscut ca o organizație respectată în 
comunitate - avem capabilitatea să facem 
diferența.

De ce să nu veniți la una dintre întâlnirile 
noastre și să ne vedeți la muncă în direct - vă 
asigurăm de o primire călduroasă.




