DISTRIKT 1913

U Rijeci održan treći
sastanak ICC koordinacije
D1913 za 2017/18 godinu

D

ana 10. veljače 2018. u prostorijama Vile Ružić održan je treći sastanak ICC koordinacije Distrikta 1913 za
2017./2018. godinu. Na skupu koji su savršeno organizirali naši riječki domaćini bila je nazočna većina voditelja ICC
odbora te mnoštvo prijatelja iz kvarnersko-istarske regije zainteresiranih za sudjelovanje u hrvatskoj ICC aktivnosti. Sastanku je prethodilo natjecanje u pripremi kotlića maneštre u organizaciji RC-a Opatija, prilikom kojeg je ekipa ICC-ja osvojila
treće mjesto od sedam sudionika.
U želji poboljšanja suradnje, sastanak je bio održan s
Odborom za TRF
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našeg distrikta te je, pod predsjedanjem voditelja Danijela
Jozića, u jednom djelu obrađivao teme povezane s radom tog
odbora.
Tijekom sastanka ICC odbora prijatelj Nikica Daraboš, ICC
koordinator za Hrvatsku, podnio je izvješće dosadašnjeg rada
ICC koordinacije i iskoristio priliku da i prijatelje iz TRF-a
upozna s aktivnostima ICC-ja. Istaknuo je da su na upućen
poziv u pripremi ICC sporazumi i osnivanje odbora s Belgijom
(voditelj je prijatelj Matija Kovačec iz RC-a Zagreb Metropolitan) te s Makedonijom i Južnoafričkom Republikom, za koje
se još traže vodeći klubovi i voditelji, nositelji ICC suradnje.
Nadalje, prijatelj Daraboš dobio je podršku glede osvježivanja voditeljskih imena odbora s Turskom i Poljskom.
Prijatelj Željko Cecelja, RC Varaždin 1181, voditelj ICC odbora u osnivanju s Indijom, najavio je svojom prezentacijom
formalno potpisivanje ICC sporazuma Hrvatska – regija New
Delhi, Indija te izvijestio da će još jedan tim hrvatskih rotarijanaca početkom ožujka posjetiti prijatelje u Indiji u sklopu
projekta ulaganja RC-a Varaždin 1181 u projekt školovanja
djece u slamovima Koshish.
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Prijatelj Goran Matoš, RC
Vinkovci 1931, svojom je prezentacijom, kao voditelj, informirao prisutne o iznimno
uspješnom susretu svojeg ICC
odbora sa Srbijom tijekom seminara RYLA-e u Petnici te dogovoru o postavljanju Milankove biste u Dalju i našem posjetu godišnjici chartera RC-a
Subotica 14. travnja 2018.
Na kraju je prijatelj Daraboš u svojoj prezentaciji pozvao sve nazočne da potaknu svoje
klupske prijatelje na što aktivnije sudjelovanju u postojećim
ICC odborima ili u osnivanju novih.
Tijekom cijelog sastanka bila je jasno izražena ideja, potreba i smjernice aktivnosti da ICC (Inter Country Committee)
i TRF (The Rotary Foundation) našeg distrikta u budućnosti
vrlo usko surađuju kroz međusobno potpomaganje u ostvarivanju kontakata s prijateljskim Rotary klubovima u drugim
zemljama i uspješno realiziranje zajedničkih TRF DG i GG
projekata.
Na kraju sastanka imali smo priliku pogledati prezentaciju i video o Edukacijskom centru Outward Bounda u Žitniku
te uz asistenciju PDG-a Marijana Bulata saslušati vrlo zanimljivo i sadržajno predavanje prijatelja Ratka Žurića o Ljetnoj školi Nikola Tesla u Žitniku, koju će RC Zagreb kandidirati za distriktni kamp.
Nakon sastanka druženje je nastavljeno na tradicionalnom
riječkom Karnevalskom balu, na poziv RC-a Rijeka Sveti Vid,
te na humanitarnom druženju.
Sljedeći sastanak ICC koordinacije održat će se u Šibeniku
u subotu 7. travnja 2018., uz posjet Ljetnoj školi Nikola Tesla
u Žitniku ranije istog dana.
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