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Suntem, din păcate, în 
fruntea țărilor codașe la reci-
clare, iar acest lucru se vede 
la o simplă plimbare pe stra-
dă. Nu numai că nu reciclăm, 
dar și sufocăm mediul încon-
jurător cu fel și fel de deșeuri, 

aruncate la întâmplare. Cele 
mai multe inițiative de eco-
logizare la nivel de capitală, 
dar și de țară, vin din par-
tea societății civile, a ONG-
urilor. Un exemplu suntem 
chiar noi. Asociația C.A.R.P. 

“OMENIA” a iniţiat şi desfă-
şurat la nivel local campanii 
umanitare şi sociale, pentru 
creşterea calităţii vieţii per-
soanelor vârstnice.

Afară începe să adie 
primăvara. Tempera-
turile sunt cu plus, iar 

primi vestitori, ghioceii, au 
scos, gingaș, capul de sub 
zăpadă. Peste puțin timp pri-
măvara se va instala și ca-
lendaristic. Martie este prima 
lună a primăverii şi toată na-
tura renaște, iar razele soare-
lui încep să ne mângâie ușor.

Ziua de 1 Martie este 
una specială pentru femei. 
Este ziua în care doamnele 
și domnișoarele primesc flori. 
Mărțișorul, micul simbol al pri-
măverii împodobit cu un șnur 
alb cu roșu, este oferit per-
soanelor dragi, pe 1 martie, 

ca simbol al 
norocului şi 
al renaşterii 
naturii.

Tot în 
luna martie 
sărbător im 
și ziua fe- 
meii, a ma-
mei, cea mai 
importantă 
fi  ință din viaţa noastră. 

Din suflet și din OME-
NIE pentru bunicuţele noas-
tre cu ocazia zilelor de 1 şi 
8 martie, Asociaţia C.A.R.P. 
„OMENIA” Bucureşti oferă în 
dar un mărtişor special şi o 
floare ca mărturie a respec-

tului şi dragostei necondiţio-
nate pe care le-o purtăm.

Vă dorim o primăvară 
minunată! La mulţi ani!

Președintele Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA„
Ing. Gheorghe CHIOARU

EDITORIAL La mulți ani de Mărțișor!

n fiecare an, eve ni 
mentul cel mai impor
tant din viața Casei 

de Ajutor Re ci proc a 
Pen  sionarilor “OMENIA” 
este Adu na rea Generală 
a Repre zentanților (AGR). 
Cu acest prilej, membrii 
au luat cunoștință de acti-
vitatea asociației din anul 
2015 și perspectivele de 
dezvoltare.

Astfel, din Raportul asu-
pra activității Consiliului 
Director și Raportul adși Raportul ad Raportul ad-
ministratorului, prezentate 
de președintele Asociației, 
inginer Gheorghe Chioaru, 
a reieșit menținerea tren-
dului pozitiv de creștere 
din ultimii 16 ani, anul 
2015 fiind un an de vârf în 
special prin creșterea netă 
a numărului de membri cu 
4.481 persoane. 

Campania Asociației C.A.R.P. “OMENIA“

Curățenia de primăvară

La ora bilanțului
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VINO LA OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

VREI UN ÎMPRUMUT?
AI NEVOIE DE UN PRODUS NATURIST?
VREI SĂ MERGI ÎN EXCURSII?
VREI SĂ SOCIALIZEZI?
VREI SĂ SCHIMBI OCHELARII?
AI NEVOIE DE SERVICII DE CROITORIE?
AI NEVOIE DE SERVICII DE REPARȚII
                  ÎNCĂLȚĂMINTE?
VREI MANICHIURĂ, PEDICHIURĂ?
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Cristian Pârvan, secretarul general al Asociație Oamenilor de Afaceri:

“Serviciile sociale ale C.A.R.P.-urilor, 
un semnal de modernitate”

SERIAL

Din istoria C.A.R.P.-ului

Domnule Cristian Pâr-
van, cât de importante 
sunt casele de ajutor 
reciproc �n viața per��n viața per� viața per-
soanelor vârstnice?
În varianta modernă, 

C.A.R.P.-ul este din ce în ce 
mai util, deși realitățile crude 
arată că și variantele vechi, 
cele axate doar pe credi-
tare rămân o componentă 
esențială. Faptul că serviciile 
sociale pentru vârstnici au 
devenit pre pon derente este 
un semnal de modernitate 
și de adecvare la cerințele 
acestei categorii ne glijate în 
fapt de societate din motive 
poate de înțeles, dar greu 
de acceptat. Asociații de 
tipul C.A.R.P. continuă să-și 
îmbogățească aria servici ilor, 
să propună sta tului asumarea 
unor res ponsabilități. Este, 
din discuțiile la care am par-
ticipat și eu, respectiv consul-și eu, respectiv consul-i eu, respectiv consul-

tarea publică cu tema “Vârsta 
a treia – prioritate pe agenda 
publică locală”, organizată de 
dum nea voastră, o problemă 
deosebită faptul că serviciile 
sociale se află într-o zonă de 
birocrație, care afectează atât 
interesul partici pării la aceste 
tipuri de acti vi tăți, cât și per-
soanele de vârsta a treia. 

Cum apreciați, din punc �
tul de vedere al ser  vi�
ciilor sociale, acti vi tatea 
asociației noastre?
C.A.R.P. “OMENIA” Bu-

cu rești a dezvoltat - asta 
știam și din discuțiile cu dom- și din discuțiile cu dom-și din discuțiile cu dom- din discuțiile cu dom-
nul președinte Gheorghe 
Chi oaru, dar și participând 
la evenimentele organizate 
de C.A.R.P. “OME NIA ” și de 
Fe de rația Națio nală “OME-
NIA” - o serie de servicii pe 
care deja și le a sumă în tr-un 
sistem pro priu de organizare, 
angajând și antrenând  chiar 

pensionarii în 
aceste acti-
vi tăți. Nu voi 
înceta să 
spun că, 
în cadrul 
serv ic i -
ilor, tre-
b u i e 
dez      voltat 
și concep-
tul de uti-
lizare a ca-
p a c i t ă ț i l o r 
in  te lectuale, fizice, de ex-
periență a persoanelor de 
vârsta a treia, pentru trans-
ferul de astfel de cunoștințe 
și experiențe către tânăra 
generație. Este o verigă care 
lipsește și care începe să se 
dezvolte în economiile mai 
pretențioase, tocmai prin fap-
tul că se re cunoște utilitatea 
trans ferului de experiență, 
fie el și limitat. Dintre acti vi-

tățile foarte bine prestate de 
aso ciația dum neavoastră, 
dincolo de dezvoltările teh-
nologice și modernitatea pe 
care le regăsim și la Centrul 
de Zi “OMENIA” – cercul in-
ter nauților – rămân și cele 
practice, curente, pe care nu 
le-a înlocuit deocamdată ni-înlocuit deocamdată ni- deocamdată ni-
meni cu vreun soft, pentru că 
nu se poate. 

Ionuț CRIVĂȚ

Continuăm astăzi seria-
lul privind istoria Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA”. Astfel, 
în timp, Asociația și-a ex-
tins aria incluzând servicii 
de reparații aparatură de uz 
casnic și instalații sanitare 
(2001), kinetoterapie (2014).

În noiembrie 2003 a 
fost achiziționat imobilul din 
str. Amurgului, nr. 53 care 
a devenit sediul C.A.R.P. 
„OMENIA” la 1 iunie 2005, 
după ce fostul sediu a fost 
re tro cedat.

În aprilie 2008 a fost a -
chi  ziționat spațiul din str. 
Oltului, nr. 4 unde, începând 
cu 1 octombrie 2009, cu pri-
lejul Zilei Internaționale a 

Persoanelor Vârstnice, func  -
ționează Cen trul de Zi și 
Centrul Zo nal de Infor mare 
pentru Pro tecția Con su -
matorilor.

Începând cu anul 2009 
s-au desfășurat mai multe 
programe în beneficiul mem  -
brilor. Tot în această perioa-
dă a fost aplicată Convenția 
pentru acordarea de Servicii 
de Asistență Socială, înche-
iată cu Ministerul Muncii, Fa-
miliei și Egalității de Șanse, 
la acea vreme. Astfel, Aso-
ciația C.A.R.P. „OMENIA” 
a devenit una dintre or ga-
nizațiile importante în dome-
niul protecției sociale.

Ana Ioana IRICIUC

Partenerii Omeniei,

United Way România
Omenia este una din-

tre cele mai de preţ valori ale 
omului. A da dovadă de ome-
nie este o virtute şi un act de 
re cu noştinţă în faţa celor care 
au nevoie de atenţia şi sprijinul 
nostru. În acest nu măr al zia -
rului transmitem a  pre   cierile 
noas tre pentru sus  ţinerea 
constantă a de mer surilor Aso-Aso-
ciaţiei C.A.R.P. „OMENIA” Bu-
cureşti de protecţie socială a 
persoanelor vârstnice unuia 
dintre cei mai dragi parteneri, 
Fundaţia United Way Româ-
nia. Începând din anul 2008 
am derulat, cu sprijinul aces-
teia, proiecte so  ciale prin care 
am reuşit să îmbunătăţim cali-
tatea vieţii a peste 700 de per-
soane vârstnice din Bucureşti 
şi localităţi limitrofe. Am dez-

voltat împreună servicii sociale 
şi medicale prin care am facili-
tat accesul vârstnicilor la îngri-
jire şi asistenţă medicală, am 
îmbunătăţit calitatea vieţii prin 
furnizarea de ajutoare materi-
ale şi financiare nerambursa-
bile şi asigurarea unui mediu 
ambiental corespunzător, am 
crescut gradul de implicare al 
membrilor familiei în asigura-
rea unui suport continuu în via-
ţa socială a acestora, am de-
rulat activităţi de socializare în 
scopul  redobândirii sentimen-
tului de apartenenţă şi creşterii 
stimei de sine. Încrederea şi 
importanţa cauzei pentru care 
acţionăm au contribuit la con-
solidarea şi continuitatea par-
teneriatului. 
Antonia Milena TOMESCU

PRIETENII C.A.R.P.-ului
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Pentru că vârsta a tre-
ia reprezintă, inevitabil, o 
etapă a vieții în care medi-
cul devine o prezență con-
stantă, Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” asigură mem-
brilor săi o serie de servicii 
medicale atât de necesare.  
Astfel, în cadrul asociației 
își desfășoară activitatea doi 
medici de familie, un cabi-
net de optometrie, un medic 
stomatolog și un kinetote-
rapeut. Medicii noștri asigu-
ră consultații, eliberarea 
de rețete compensate sau 
gratuite, de trimiteri pentru 
efec tuarea investigațiilor ne-
cesare etc. Toate cabinetele 
medicale sunt dotate cu apa-
ratură de specialitate nece-

sară în tratarea afecțiunilor 
specifice vârstei.

Ne-am extins aria de 
servicii incluzând și audio-
metria. De asemenea, cu 
ajutorul partenerilor noștri, 
ne sprijinim seniorii în a 
obține proteze auditive, 

sau mijloace ajutătoare de 
mers (fotolii rulante, cârje, 
bastoane, cadre metalice 
etc.). Considerăm că aces-
te facilități ne fac să fim o 
organizație de pensionari 
unică.

Ana Ioana IRICIUC

La Asociația C.A.R.P. “OMENIA” găsiți

Un doctor pentru vârsta a treia

(urmare din pagina 1)
A fost su bliniată creș terea 

numă rului de proiecte desti-
nate vârstnicilor și derularea 
pen tru prima oară a două 
proiecte cu fonduri externe, 
“Vârsta a treia – prioritate pe 
agenda publică” – cu fon-
duri nor vegiene, respectiv 
“Cetățeni activi la pute rea a 
treia” – cu fonduri elvețiene.

Contabila șefă a Aso
ciației C.A.R.P. “OMENIA” 
București a prezentat exe
cuția bugetară pentru anul 
2015 și proiectul bugetului 
de venituri și cheltuieli penși cheltuieli pen cheltuieli pen-
tru anul 2016, documente 
care evidențiază soliditatea 
bu getului, capacitatea fi
nan ciară a Asociației de a 
acorda �mprumuturi ram�mprumuturi ram ram-
bursabile și ajutoare ne
rambursabile, posibilitatea 
de a derula pro iecte și proși pro pro-
grame sociale. Raportul 
Co misiei de Cenzori a re-
liefat legalitatea, exactitatea 
și corectitudinea docu

men telor financiarconta
bile �ntocmite și a �ntregii 
activități desfășurate.

Strategia de dezvoltare a 
asociației pentru perioada 
20162020, stabilește direc
țiile viitoare de acțiune ale 
asociației având �n vedere: 
dez voltarea pu ter nică �n ul�n ul ul-
timii ani în Bu cu rești și 8 
județe li mi tro fe, necesitatea 
inte grării acți unilor proprii 
�n ca drul mai larg al strate ca drul mai larg al strate-
giilor și planurilor de acți
une �ntocmite la nivel na țio
nal, sectorial sau regional 
și des tinate vârstnicilor, 
opor tunitățile create de apar
te nența României la Uniu-
nea Europeană, dinamica 
schimbărilor în desfășurare 
la nivel legislativ și insti
tu țional; nevoia internă de 
planificare strategică multia-
nuală a activității ca urmare 
a creșterii numărului și com
plexității serviciilor furnizate.

Documentul “Progra
me le Asociației C.A.R.P. 

“OMENIA” pentru anul 
2016 prezentat în A.G.R., 
a concretizat măsurile în 
domeniul perfecționării 
ma  na gementului, progra
melor de �mprumuturi fi �mprumuturi fi  fi-
nanciare, ajutoarelor de 
deces și aju toarelor neramși aju toarelor neram aju toarelor neram-
bursabile, pro gramelor de 
infrastructură, programelor 
de asistență socială și a ce asistență socială și a ceși a ce a ce-
lor de socializare prin surse 
de finanțare proprii, din fon-
duri europene, ori de la alți 
parteneri și finanțatori”.

Participanții la A.G.R., 
persoane vârstnice, mem-
bri cu vechime în asociație, 
cu calități morale deose-
bite, implicați permanent în 
diferite activități, au analizat 
cu multă maturitate pro
blemele expuse, rezultatele 
muncii din ultimul an, com-
parate cu cele din ul timii 5, 
10, 15 sau chiar 20 de ani.

Totodată șiau exprimat 
preocuparea pentru evoluția 
viitoare a asociației, sublini-
ind efectele pozitive pe care 
le au asupra vârstnicilor sin-
guri, a celor cu probleme 
de sănătate, programele de 
�ngrijiri la domiciliul și pro la domiciliul și proși pro pro-

gramele de socializare, ex-
cursiile fiind menționate cu 
empatie de cei cărora leau 
schimbat viața. Nu au fost 
uitate nici programele de 
acordare a pâinii gratuite și 
a produselor lactate care pe 
mulți iau ajutat la ananghie, 
atunci când le era rușine să 
spună că nu au ce mânca. Au 
fost apreciați și cei aproape 
20 de medici din cabinetele 
medicale care te scutesc 
de deplasări istovitoare, de 
stat la cozi și de cheltuieli în 
plus, dar și cei 11 “meșteri 
de argint” prestatori de ser-
vicii de reparații, inclusiv la 
domiciliul vârstnicilor. Cu 
deplină responsabilitate, 
par  ti cipanții au votat �n una�n una una-
nimitate alături de celelalte 
documente și dobânzile la 
�mprumuturi, prețurile și ta, prețurile și tași ta ta-
rifele la produse și servicii. 
Ei știu că aceste surse de 
venituri bine gestionate au 
adus “Casa” la nivelul de 
dezvoltare la care se află în 
prezent, dintrun loc codaș 
�ntrun loc de frunte în 
cadrul Federației Naționale 
“OMENIA” a C.A.R.P.urilor 
din România.

EDITORIAL

La ora bilanțului

(urmare din pagina 1)
Anul trecut, pornind de la 

acest deziderat, am de marat 
o campanie de eco logizare a 
mediului, colectând la sediul 
Asociației noas tre peste 6 
tone de de șeuri, reprezen-
tând 30 de transporturi de 
plastic, hârtie-carton, fier, 
aluminiu, sticlă, deșeuri, care 
au fost valorificate în scopul 
sprijinirii celor mai nevoiași 
pensionari, obținând a proa-
pe 3.000 de lei. Considerăm 
că acestă campanie trebuie 
extinsă și la nivel naţional, 
mai ales că vine primăvara 
și, nu-i așa, ar fi frumos să 
schimbăm fața orașului în 
care locuim. (I. Crivăț)

Campania Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA“

Curățenia 
de primăvară
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Pe 17 februarie şi 24 fe-
bruarie 2016 au avut 
loc la Bucureşti şi Plo-

ieşti primele două consultări 
publice cu titlul “Vârsta a 
treia – prioritate pe agenda 
publică locală”, în cadrul pro-
iectului “Vârsta a treia – pri-
oritate pe agenda publică” 
derulat de Asociaţia C.A.R.P. 
“OMENIA” Bucureşti şi parte-
nerii Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii şi Opportunity 
Associates Romania. 

Evenimentele au adus la 
un loc reprezentanţi ai autori-
tăţilor publice locale, ai ONG-
urilor şi experţi în domeniul 
cercetării şi al serviciilor so-

ciale pentru vârsta a treia. 
Dezbaterile s-au centrat pe 
nevoile cu care se confruntă 
persoanele vârstnice şi ser-
viciile sociale furnizate la ni-
velul Municipiului Bucureşti 
şi al judeţului Prahova. Con-
sultarea publică organizată la 
Bucureşti a constituit o ocazie 
bună pentru ONG-urile fur-
nizoare de servicii sociale şi 
autorităţile locale de a-şi pre-
zenta activitatea în domeniul 
protecţiei sociale a persoane-
lor vârstnice. Cu prilejul eveni-
mentului organizat la Ploieşti 
au fost prezentate activităţile 
şi serviciile sociale pe care 
le dezvoltă casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor din 
judeţul Prahova, precum şi 
implicarea autorităţilor publice 
locale de la nivelul judeţului. 

Intervenţiile şi prezentă-
rile ce au avut loc în cadrul 
aces tor două consultări pu-
blice au creat oportunitatea 
identificări dificultăţilor cu 
care se confruntă furnizo-
rii de servicii sociale pentru 
vârstnici, atât publici cât şi 
privaţi, precum şi identifica-
rea acelor soluţii optime în 
vederea dezvoltării politicilor 
publice pentru vârsta a treia.

Doamna Maria Matei, o 
bunică �n vârstă de 72 de 
ani pe care viața o pune la 
grea �ncercare, este una 
dintre beneficiarele Cen-
trului de Zi. Rămasă vădu�ădu-
vă �n urmă cu unsprezece 
ani, are cinci copii, din�, are cinci copii, din-
tre care unul cu handicap 
grav. Doamna Maria, cu o 
sănătate destul de șu bre dă 
la rândul său, se �ngrijește 
atât de fiul bolnav, cât și 
de cinci dintre nepoții săi. 
Se mândrește cu realiză-
rile lor, dar și cu cele ale 
strănepoților. 

Aflată �n situația de a�și 
pierde, din cauza unor hă�
țișuri juridice, casa con �
struită cu greu, doamna 
Matei vine la C.A.R.P. „OME-
NIA” cât de des poate �n �n�cât de des poate �n �n� �n �n-
cercarea de a găsi alinarea 
și �nțelegerea atât de nece-
sare �n clipele de restriște. 
Spune că i�a fost greu să 
ceară ajutorul, fiind obiș�
nuită să se descurce sin-
gură, dar că �n situația ei, 
Asociația „Omenia” a fost 
cea care a reprezentat sin-
gurul spri jin, atât din punct 
de vedere al consultanței 

juridice, cât și al suportu-
lui emoțional. Discuțiile 
purtate cu asistenții soci-
ali ușurează povara poate 
prea grea pentru un trup 
atât de fragil...

Ana Ioana IRICIUC
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Ionuț ARDELEANU

/Am pri-
mit zile trecu-
te la redacție 
o e moționantă scrisoare din 
partea unei cititoare și mem-
bre active a asociației noas-
tre, doamna Elena Timbuș, 
drept pentru care îi mulțumim 
pentru cuvintele frumoase și 
o asigurăm de tot sprijinul și 
dăruirea noastră. Redăm, 
mai jos, un scurt fragment din 
scrisoarea prietenei noastre. 

“Draga mea Omenia,
Mulțumesc pentru tot ce 

ai făcut, faci și probabil o să 
mai faci pentru mine. Cuvin-
tele sunt sărace pentru a-mi 
exprima RECUNOȘTINȚA. 
Am trecut prin momente 
grele în viața mea, dar tu 
draga mea OMENIA ai fost 
lângă mine. Te-am simțit. 
Tu ești un TOT mai mare și 
faci fapte bune prin oamenii 
tăi buni și delicați. Domnul 
președinte Chioaru, în fieca-
re dimineață, are pentru noi 
un salut, o privire caldă și ai 
toată ziua căldură. Domnul 
Bajku, directorul Centrului de 
Zi, cu echipa domniei sale 
cu tinere fumoase și profe-
sioniste mă ajută să trăiesc 
cu bucurie și înțelepciune în 
fiecare zi petrecută la Cen-
trul de Zi. (...) Draga mea 
“OMENIA” eu te iubesc și 
MULȚUMESC că exiști.

Cu dragoste și prețuire,
Elena Timbuș“
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