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2023 - 2024:

Ne-au fost înmânate frâiele leadership-ului într-un moment foarte oportun, 
un moment istoric, în care Rotary are ocazia să capteze atenția lumii și să 
indice către posibilități care depășesc cu mult așteptările noastre curente. Cu 
toate acestea, una dintre cele mai bune acțiuni ale noastre ar putea fi 
încurajarea continuării eforturilor celorlalți. Astfel, haideți să construim pe 
munca începută de Președintele Jennifer și de alți lideri Rotary și să facem 
posibile realizări viitoare și mai mari. O parte importantă din ceea ce voi 
face-și ce orice persoană implicată în roluri de leadership în Rotary ar trebui 
să facă-se referă la continuitate. 

Continuitatea înseamnă contribuția la ideile bune ale liderilor care au fost 
înaintea ta. 

Ar trebui să ne găsim inspirația în cuvintele poetului Maya Angelou: 
„Continuă/ Să fii cine și cum ești/ Să uimești o lume meschină/ Cu actele tale 
de bunătate”. 

Sunt sigur că toți cunoașteți faptul că eradicarea poliomielitei rămâne 
principala prioritate organizațională Rotary. Și sunt atâtea realizări pe care 
le-am făcut în ultimii 35 ani de care putem fi mândri, în timp ce ne-am urmat 
visul despre o lume fără polio. 

Pacea este solul unde se înrădăcinează speranța. [...] să ajutăm la obținerea 
păcii în lume și să îi alinăm pe cei afectați de conflict, să ne ajutăm unii pe 
alții și comunitățile noastre pentru a face față luptelor noastre interne și să 
oprim stigmatizarea asociată cu solicitarea ajutorului. 

Ca urmare a pandemiei, suferă mai mulți oameni ca oricând. Mulți au 
pierdut persoanele cele mai apropiate. Alții au asistat la dezrădăcinarea 
conexiunilor lor sociale. Dezbinările au devenit din ce în ce mai importante. 

R. Gordon R. McInally
Președinte ales al Rotary International 2023 - 2024
(selecție din discursul susținut în 9 ianuarie 2023) 

CREATE HOPE IN THE WORLD
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Oportunitățile pentru apropiere au fost pierdute. Unii dintre cei care suferă 
cel mai mult sunt copiii și adulții tineri a căror educație și formare de 
abilități sociale au fost extrem de întrerupte. Pentru a face lucrurile și mai 
rele, în multe părți ale lumii, a cere ajutor - în special în ceea ce privește 
sănătatea mintală - este considerat a fi o slăbiciune. Dar nimic nu ar putea fi 
mai departe de adevăr. Este curajos să fii vulnerabil și să recunoști că nu ai 
toate răspunsurile.

Să ceri ajutorul este un act de curaj – și continuarea unui drum către 
bunăstare este cu atât mai mult. 

În toate aceste acțiuni, obiectivul este să creăm speranță – să ajutăm lumea 
să se vindece în urma conflictelor distructive și, astfel, să ne ajutăm să 
obținem schimbări de durată pentru noi. Rotary ajută la crearea condițiilor 
pentru pace, oportunitate și un viitor care merită trăit. Prin continuarea a 
ceea ce facem cel mai bine, prin a rămâne deschiși și dornici de schimbare și 
prin menținerea atenției noastre asupra construirii păcii în lume și în 
interiorul nostru, Rotary ajută la crearea unei lumi mai pașnice, cu mai 
multă speranță. În calitate de lideri Rotary din toate regiunile, vă îndemn să 
Creați speranță în lume. 
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Ovidiu Constantin Bunget 
District Governor 2023-2024 
District 2241 - România și Republica Moldova

Dragi prieteni, 

Rotary este acel univers în care speranța reușește să ne țină împreună și să 
ne mobilizeze pentru A servi mai presus de sine, în comunitățile noastre și la 
nivel global. 

Tema anului ce începe la 1 iulie 2023, Create Hope in the World, vine să 
continue eforturile întreprinse până în prezent, îndemnându-ne să acționăm 
pentru a readuce speranța acolo unde aceasta a dispărut sau acolo unde unii 
dintre noi nu reușesc să realizeze că aceasta mai există. 

Astfel, Gordon McInally, președintele Rotary International 2023-2024, ne 
îndeamnă să reflectăm mai profund asupra unor probleme care uneori par 
să nu aibă o rezolvare și prin identificarea mai atentă a cauzelor vom putea 
găsi mai ușor soluțiile. Mai multă acțiune în programul EndPolio, creșterea 
numărului de femei în cadrul organizației noastre, empowering girls, 
obținerea păcii în lume și alinarea celor afectați de conflicte și dezastre, 
educația tinerei generații, sănătatea mentală, crearea de schimbări de durată 
pe tot globul și în noi înșine sunt direcții pe care îmi propun să le dăm sens 
în următorul an rotarian.

În aceeași linie se înscrie continuarea minunatei călătorii pe care am 
început-o alături de Rotaract și la nivel de District 2241. În ultimul an, 
rotaractienii ni s-au alăturat și s-au implicat în programele districtuale astfel 
că am beneficiat cu toții de entuziasmul și energia lor, dublate de 
apartenența la principiile Rotary care asigură, la fel ca în cluburile de seniori, 
loialitate față de această minunată organizație. Experiența pe care am 
acumulat-o în calitate de profesor universitar în activitățile de zi cu zi alături 
de studenți îmi oferă șansa de a înțelege mai bine chestiunile pe care aceștia 
le pun. Și în același timp modul în care potențialul lor poate fi mai bine pus 
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în valoare printr-o serie de programe dedicate. Împreună cu membrii 
Comitetului Districtual, cu atribuții în domeniul educației, am identificat 
programele pe care le vom putea continua și proiecte noi care, apoi, puse în 
practică vor conduce ca noua generație să fie bine reprezentată la nivelul 
cluburilor din cele două țări. 

Sunt un om al cifrelor, am studiat și continui să împărtășesc studenților și 
colaboratorilor mei tainele științelor aplicate, mai exact contabilitatea și 
auditul financiar. O lume impresionantă care m-a învățat să fiu corect, atent 
și pragmatic, să urmăresc realizarea obiectivelor în termeni matematici, 
altfel spus să ajung să trag linie, să apreciez și să iau decizii. Știu că în Rotary 
lucrurile sunt ușor diferite. Deși și aici putem cuantifica membri și proiecte, 
analizăm bugete! Cred totuși că nu putem cuantifica emoția, satisfacția, 
mulțumirea, sacrificiul, înțelegerea, sentimentele și trăirile pe care le 
întâlnim în toate proiectele pe care le derulăm pentru comunitățile noastre. 
Tema propusă de Gordon ne oferă însă șansa de a identifica mai bine toate 
aceste stări și de a le transpune în activitățile noastre cotidiene. 

Cum putem să facem toate acestea? Împreună. Da, membri ai echipei 
Guvernatorului, membri ai Comitetului Districtual, membri ai cluburilor 
Rotary, Rotaract și Interact. Fiecare membru trebuie să își identifice cel mai 
bun rol pe care îl poate avea în organizație și să pună la dispoziția Rotary, în 
special timp. Un paradox poate, dar uneori această resursă este chiar mai 
valoroasă decât cea financiară. La fel cum de adevărat este că fără resursa 
financiară nu am putea derula proiectele noastre. Și aici intervine rolul 
crucial al președintelui, cel care are misiunea ca în mandatul său să 
reușească atragerea celor mai bune energii în viața și activitatea clubului. 
Munca în echipă este sfatul pe care îl pot oferi acum. Sunt un om de echipă, 
am construit mereu echipe, și cred că aceasta este cea mai bună cale de 
parcurs, iar rezultatele vor fi vizibile pentru toți. 

Jonal Salk, creatorul vaccinului anti-polio, spunea: „Speranța se găsește în 
visuri, în imaginație și în curajul celor care îndrăznesc să transforme visurile 
în realitate”.

Să ne pregătim pentru un an în care speranța este cea care ne va ghida 
activitatea în Rotary. Mult succes tuturor!

Creați speranță în lume!
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RESPONSABILITĂȚIILE
SECRETARULUI

CLUBULUI 



Secretarul Clubului 

Toți secretarii de club au responsabilități similare care ajută clubul să 
funcționeze eficient:

Participă la seminarul de instruire DISTAS și la Conferința Districtuală

Se întâlnește cu secretarul anterior și primește dosarele si arhivele clubului

Se întâlnește  cu board-ul director care intră în funcție

Creează un cont MyRotary pe Rotary.org dacă nu are unul deja 

Actualizează datele clubului tău și lista membrilor pe MyRotary odată ce 
apar modificări 

Predă trezorierului clubului facturile clubului, emise in ianuarie și iulie

Lucrează ca parte a boardului clubului și a comitetului administrativ al 
clubului

Scrie minutele la ședințele clubului și ale bordului și la adunările generale 
ale clubului 

Actualizează informațiile clubului și ofițerilor pentru Anuarul Oficial și 
bazele de date Rotary. Gestionează corespondența clubului, răspunzând la 
e-mail și trimițând notificări și invitații oficiale 

Păstrează materialele promoționale, ecusoanele și alte materiale folosite la 
ședințe și evenimente 

Participă și depune rapoarte lunare de prezență guvernatorului districtului 

Păstrează înregistrările și arhivele clubului 

Scrie un raport anual la sfârșitul anului Rotarian 

Ajută președintele clubului, trezorierul și comitetele la nevoie 

Se întâlnește cu succesorul tău și predă dosarele si arhivele  clubului 
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RESPONSABILITĂȚIILE
TREZORIERULUI

CLUBULUI



Participă la seminarul de instruire DISTAS și la Conferința Districtuală

Menține evidența financiară exactă a clubului

Colectează cotizații și le folosește pentru a plăti taxe si contribuții

Păstrează înregistrări financiare istorice în conformitate cu legile locale 
privind păstrarea documentelor

Gestionează fondurile clubului și ale proiectelor, inclusiv plata 
facturilor și a altor cheltuieli și distribuirea fonduri de granturi și burse

Colaborează cu Fundația Rotary pentru a face contribuții și a gestiona 
granturile

Se asigură că bugetul este utilizat conform deciziilor clubului

Elaborează un buget pentru anul viitor

Înaintează rapoarte lunare comitetului de conducere al clubului 

Furnizează actualizări financiare regulate în timpul întrunirilor 
clubului și a comitetului director

Planifică bugetul pentru anul viitor și aprobă in club până în ultimul 
trimestru al anului rotarian

Predă toate înregistrările trezorierului ales și îl ajută să intre în acest rol

Scrie și prezentă un raport anual detaliat la sfârșitul anului rotarian

Solicită la sfârșitul anului revizuirea activității financiare a clubului de 
către un contabil calificat care nu este afiliat cu clubul său

Trezorierul Clubului 

Toți trezorierii de club au responsabilități similare care ajută clubul să 
funcționeze eficient:
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RESPONSABILITĂȚIILE
CHAIR-ULUI

COMITETULUI DE
MEMBERSHIP 



Participa la seminarul districtual de membership

Evaluează și analizează tendințele în ceea ce privește membrii clubului

Evaluează satisfacția membrilor și lucrează cu echipa de conducere pentru 
a crește flexibilitatea clubului, pentru a oferi oportunități de a servi și de 
dezvoltare personală pentru membri

Stabilește obiectivele anuale de membership al clubului în Rotary Club 
Central; 

Încurajează recrutarea de persoane de toate vârstele, cu profesii diferite;

Definește o strategie pentru implicarea Rotary Alumni în evenimentele și 
activitățile clubului

Conduce prin exemplu: propune un nou membru și încurajează fiecare 
membru să facă același lucru

Laudă și recompensează simbolic membrii clubului pentru atragerea și 
înrolarea de noi membri

Elaborează un plan de recrutare, implicare și păstrare a membrilor.

Promovează instruirea membrilor în toate etapele, inclusiv membrii noi și 
actuali

Asigură un program de mentorat pentru noii membri care se alătură 
clubului. Implică membrii cu vechime, foști președinți etc.

Organizează întruniri de tip „Porțile deschise” pentru a face cunoscută 
activitatea clubului și a membrilor acestuia

Invită persoanele pe care le-a identificat ca potențiali membri să participe 
la un proiect sau la o întrunire de Club. Dă informații potențialilor membri 
despre club și despre oportunitățile de networking, de socializare și de a 
servi comunitatea

Chair-ul Comitetului
de Membership

Responsabilități
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RESPONSABILITĂȚIILE
CHAIR-ULUI

COMITETULUI PENTRU
FUNDAȚIA ROTARY



Misiunea Fundației Rotary este de a permite membrilor Rotary să promoveze 
înțelegerea in lume, bunăvoința și pacea prin îmbunătățirea sănătății, sprijinirea 
educației și atenuarea sărăciei. Sprijinul clubului pentru Fundația Rotary face o 
diferență în viața oamenilor de pe tot globul.

Numește si se întâlnește cu comitetul clubului pentru Fundația Rotary

Examinează implicarea clubului în programele Fundației folosind Rotary 
Club Central

Vizualizează tendințele clubului în ceea ce privește contribuțiile financiare 
la Fundația Rotary în Rotary Club Central

Încurajează membri să doneze și recompensează simbolic pe cei care au 
făcut donații la fundație.

Stabilește obiectivele clubului în ceea ce privește contribuția financiară și 
participarea la program înainte de începutul anului în Rotary Club Central

Cu cât veți contribui la Annual Fund?

Cu cât veți contribui la Polio Plus Fund?

Participă la Seminarul Fundației organizat de district

Colaborează cu comitetul de imagine publică pentru a informa mass-media 
despre activitățile Fundației

Planifică un eveniment pentru a promova și a strânge fonduri pentru 
Fundație.

Colaborează cu președintele pentru a înțelege și a semna memorandumul 
de înțelegere al clubului (MOU) și pentru a obține calificarea clubului 
pentru granturi Rotary

Promovează proiectele de tip Global Grant prin scrierea și implementarea 
unuia sau prin alăturarea în calitate de partener la un Global Grant

Promovează cel mai mare program al Fundației Rotary – End Polio.

Responsabilități

Chair-ul Comitetului
pentru Fundația Rotary
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LUCRURI
IMPORTANTE 



Participarea la seminariile de instruire: PETS, DISTAS, Seminar Fundație, 
Seminar Membership, Seminar Imagine Publica

Actualizarea listei membrilor și a datelor de contact pe 
MyRotary/ClubRunner și pe website-ul clubului 

Desemnarea și actualizarea listei ofițerilor de club și ai președinților de 
comisii pentru anul în curs pe MyRotary/ClubRunner

Actualizarea datelor clubului pe MyRotary (adresa, ora și locație întrunire)

Introducerea și actualizarea datelor despre obiectivele propuse și realizate 
pe MyRotary > Rotary Club Central > Goals. Urmărirea atingerii 
obiectivelor propuse pentru un mandat de succes și pentru obținerea 
Citației Rotary. 

Actualizarea actelor asociației în baza căruia funcționează clubul 

Actualizarea datelor bancare 

Plata facturilor la RI și District în luna iulie și luna ianuarie

Organizarea alegerilor pentru viitorul președinte până cel târziu 15 
decembrie

Raportarea președintelui ales și ai celorlalți lideri ai clubului din anul 
următor, (secretarul, trezorierul și președinții de comisii) pe site-ul 
MyRotary cel mai târziu în 30 decembrie

Susținerea activităților cluburilor Rotakids/Interact/Rotaract din 
comunitate

Promovarea și participarea la Conferința Districtuală

Colaborarea cu președintele ales pentru o tranziție ușoară la schimbarea de 
mandat

Prezentarea unui raport al activității la ieșirea din mandat

Checklist lucruri importante
pentru o bună desfășurare a activității Clubului
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ÎNTRUNIRILE
CLUBULUI



Pregătirea și desfășurarea
întrunirilor

Înaintea întrunirii

Urmărit progresul diferitelor proiecte. Discuții cu comitetele.

Stabilit locația și ora întrunirii (daca diferă de locația și ora obișnuită) 
și trimis mesaj WhatsApp/SMS cu 2 zile înainte

Pregătit agenda discuții/prezentări întrunire

Stabilit legătura cu potențiali invitați la ședință

Pregătit mici cadouri/diplome pentru sărbătoriți, invitați

Trimis mesaj WhatsApp/SMS în ziua întrunirii cu enumerarea 
principalele puncte de discuție

Desfășurarea întrunirii

Președintele și secretarul sosesc cu 15 minute înaintea orei de începere 
a întrunirii și se asigură că locația este pregătită. 

Se pregătesc stativul și fanioanele, clopotul, imnurile, colanul

Președintele și secretarul întâmpină membrii pe măsură ce sosesc

Se deschide întrunirea. Bătaie de clopot. Se intonează imnurile

Se prezintă invitații
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Pregătirea și desfășurarea
întrunirilor

Agenda ședință. Corespondența. Old Business. New Business.

Lăudat membri activi. Mici premii simbolice. Poze.

Raport Trezorier. Raport Secretar. Raport Membership. Raport 
Fundație. Raport alte comisii.

Dat cuvântul invitaților

Dat cuvântul altor membri

Anunțat sărbătoriții. Cadou simbolic. Poze

Stabilit întrunire viitoare. Calendar

Închidere întrunire oficiala. Bătaie de clopot

Program de informare și divertisment

După întrunire

Secretarul trimite o scurta minuta a întrunirii pe Whatsapp pentru 
informarea membrilor care nu au fost la întrunire
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Secretarul Clubului 
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ROTARY CLUB
CENTRAL



Rotary Club Central

Rotary Club Central este o unealtă pusă la dispoziția rotarienilor pentru 
a raporta si urmării evoluția si realizările clubului. Datele pot fi apoi 
agregate la nivel de district, zonă și Rotary Internațional. Cu Rotary 
Club Central, datele sunt introduse o singură dată. Apoi devin 
disponibile liderilor de club, de district și către Rotary Internațional.

Toți rotarienii pot vedea datele pentru clubul lor, pentru districtul lor și 
pentru întreg Rotary Internațional.

Doar președinții, secretarii, trezorierii, chair-ii comitetelor de 
membership si fundație pot edita aceste datele. 

Principalele rubrici de date sunt:
Clubul tău (pentru anul trecut, anul curent și anul viitor)

Tendințe legate de numărul de membri

Tendințe legate de genul de membrilor

Tendințe legate de vârsta membrilor

Păstrarea calității de membru 

Implicarea rotariană – câți sunt implicați în activitățile clubului

Comunicarea clubului – inclusiv un plan strategic, un site web, 
un buletin informativ etc.

Relații publice – inclusiv actualizarea site-ului web, articole 
media

Activitățile clubului tău (pentru anul trecut, anul acesta și anul viitor)

Numărul de voluntari rotarieni, numărul de ore de voluntariat, 
fonduri strânse și valoarea bunurilor în natură
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Proiectele Clubului și detaliile acestora

Cluburi de servicii pentru tineret (Interact și Rotaract)

Numărul de participanți la schimbul de tineri 

Numărul de participanți RYLA sponsorizați de club

Participarea clubului tău la Fundația Rotary 

Cifrele anuale ale fondului

Membrii Paul Harris Society (1.000 USD pe an)

Membrii de susținere - Sustaining Members (100 USD pe an)

Every Rotarian Every Year

Fondul Polio Plus

Major Gifts, Bequest Society, și Benefactors
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Secretarul Clubului 
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CALENDAR /
GHID DE
PLANIFICARE
2023 - 2024



Calendar - Ghid de planificare

IANUARIE-IUNIE: PREGĂTEȘTE-TE PENTRU FUNCȚIE 

Creează un cont MyRotary pe Rotary.org dacă nu ai unul deja 

Familiarizează-te cu constituția standard a clubului Rotary, cu 
recomandările statutare ale clubului Rotary, cu statutul și actele 
statutare ale clubului tău.

Revizuiește chestiunile de discutat, înaintea seminarului de formare de 
la nivelul districtului. 

Întâlnește-te cu președintele ales pentru a:

Întâlnește-te cu omologul tău care iese din mandat pentru a:

Discuta obiectivele clubului

Planifica activitățile clubului

Revizui procedurile clubului 

Discuta factura clubului

Primi acces la dosarele clubului, la activele acestuia, la arhive și 
la manualul de proceduri în vigoare

Participă la seminarul de formare de la nivelul districtului.

Dacă ești invitat, participă la ședințele bordului care preia mandatul și 
ale bordului în mandat.

Participă la adunarea clubului condusă de președintele ales, după 
seminarul de formare de la nivelul districtului, pentru a discuta 
planurile clubului pentru anul Rotarian următor. 
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Calendar - Ghid de planificare

Pregătește un program pentru a trimite situații ale taxelor și cotizațiilor 
clubului tuturor membrilor (lunar, trimestrial sau semestrial) și 
planifică modul în care vei înregistra taxele și cotizațiile primite. 

IULIE: PREIA MANDATUL

Predă factura clubului pentru a putea fi plătită la timp.

Începe să actualizezi informațiile clubului când acestea se schimbă, 
actualizând înregistrările membrilor (învață să adaugi, editezi, și ștergi 
un membru al clubului și să actualizezi informațiile clubului), și 
vizualizând rapoarte pe MyRotary. (pentru Secretar)

Asigură-te că noii ofițeri sunt înregistrați în MyRotary. (pentru 
Secretar)

DECEMBRIE

Asigură sprijin pentru ședința anuală de alegere a ofițerilor. 

Confirmă că lista de membri a clubului tău este actualizată, astfel încât 
factura clubului, pe care o vei primi în luna ianuarie să fie corectă. 
(pentru Secretar)

IANUARIE

Analizează programul de activități al clubului cu președintele și cu 
bordul de directori și pregătește un raport de progres de mijloc de an. 
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Calendar - Ghid de planificare

Raportează ofițerii noi ai clubului până la 1 februarie pe MyRotary sau 
trimite numele lor și datele de contact la data@rotary.org. (pentru 
Secretar)

Predă factura clubului pentru a putea fi plătită la timp.

FEBRUARIE

Dacă clubul tău vrea să propună un membru pentru a fi nominalizat 
candidat la funcția de guvernator, trimite rezoluția care sprijină 
această decizie și formularul de nominalizare a guvernatorului 
districtual comitetului de nominalizare al districtului.

APRILIE

Începe să pregătești colegul care urmează să preia funcția ta in man-
datul următor.

IUNIE

Confirmă că lista membrilor este actualizată, astfel încât factura 
clubului, pe care o vei primi în luna iulie, să fie corectă. (pentru 
Secretar)

Pregătește raportul anual pentru club.

Predă dosarele clubului, materialele și arhivele colegului care urmează 
să preia funcția ta in mandatul următor.
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Manualul Secretarului
https://resurse.rotary2241.org/

manualul-secretarului/

Manualul Trezorierului
https://resurse.rotary2241.org/

manualul-trezorierului/

Manualul Comitetului
de Membership  

https://resurse.rotary2241.org/
manual-membership/

Manualul Comitetului
pentru Fundația Rotary  

https://resurse.rotary2241.org/
manual-fundatia-rotary/

Manualul Comitetului
de Imagine Publică

https://resurse.rotary2241.org/
manual-public-relations/



Împreună, vedem o lume în care oamenii se unesc și iau măsuri

 pentru a crea schimbări de durată pe tot globul,

 în comunitățile noastre și în noi înșine.


