Ротаракт клуб Панагюрище завърши своя първи проект
Тази седмица приключи частичното обновяване на базата на
Детското отделение към МБАЛ "Събо Николов" - Панагюрище, извършено
със средства, събрани от Първия Благотворителен Бал на РОТАРАКТ КЛУБ –
Панагюрище. След поставянето на Хартата с правата на детето в Градския
парк (първа инициатива на клуба), ротаракторите се обединихме около
каузата за подобряване на условията в Детското отделение на болницата.
Събраните средства в размер на 3 500.00 лева спомогнаха за поставяне на
алуминиева дограма на по-голяма част от стаите. С помощта на г-жа Райна
Даскалова и г-н Димитриус Каратанасис бяха закупени и дарени постелъчни
материали за всички стаи, включващи 18 комплекта спално бельо, 18 броя
дюшеци, 18 броя възглавници. Ротаракт клуб - Панагюрище предостави
също така 8 броя часовници и 18 броя детски възглавници. Клубът с голямо
удоволствие ще продължи да се ангажира с подобни каузи, тъй като децата
са бъдещето на нашето общество и те трябва да растат и се развиват в една
по-добра и здравословна среда.

Ротаракт клуб – Панагюрище

01.10 – 04.10.2009 г.
Едно изключително вълнуващо събитие
беше проведено от 1-ви до 4-ти октомври в
София - Европейската годишна среща на
Ротаракторите. От
Ротаракт
Клуб
Панагюрище взеха участие Цветана
Донова (церемониалмайстор) и Полина
Мачеева (член). Тази година честта да бъде
домакин се
падна
на
България,
като седемте софийски Ротаракт клубове
се
изявиха
като
перфектни
организатори. За срещата на ротаракторите
пристигнаха представителите от E.R.I.C (Европейски информационен център
на Ротаракт), членове на клубове от Великобритания, Литва, Дания, Франция,
Холандия, Белгия, Германия, Словения, Хърватска, Австрия, Унгария, Швейцария,
Италия, Сан Марино, Испания, Русия, Полша, Беларус, Украйна, Румъния,
Норвегия, Швеция, Турция, Кипър, Гърция, Сърбия, България, Люксембург и дори
от далечна Нигерия и Бразилия. Конференцията и работните срещи бяха проведени
в Резиденция Бояна, след което там мероприятието завърши с официална гала
вечеря и стилно парти. По време на партито гостите освен че се забавляваха,
разменяха идеи за осъществяване на различни съвместни международни проекти.

Само за една вечер членовете на Ротаракт клубовете от цяла Европа имаха
възможност за едновременно побратимяване с около 100 различни клуба.
Следващата Европейска среща на Ротаракт клубовете ще се проведе на 2931 януари 2010г. в Сан Марино!

