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Centrul de Management 
şi Advocacy al Federaţiei 
Naţionale „OMENIA” a Ca-
selor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România 
a lansat prima strategie de 
advocacy pentru vârsta a 

treia în cadrul Conferinţei Fi-
nale a proiectului „Vârsta a 
treia – prioritate pe agenda 
publică”, organizată în peri-
oada 14-15 aprilie 2016, la 
Rin Grand Hotel, de către 
Asociaţia C.A.R.P. „OME-

NIA” Bucureşti, în calitate 
de promotor al proiectului, 
şi partenerii săi Institutul de 
Cer cetare a Calităţii Vieţii şi 
Opportunity Associates Ro-
mania.

Când am pornit pe 
acest drum, cel al 
Omeniei, am reușit 

să aducem multe bucurii în 
sufletele și în viața membrilor 
noștri. Fie că a fost vorba de 
sărbătorile de iarnă sau cu 
ocazia Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice, am 
adus un strop de bucurie și 
speranță în sufletele pen-

sionarilor. Câteva zile ne mai 
despart de cea mai mare 
sărbătoare creștină, Învierea 
Domnului, moment plin de 
căldură sufletească, lumină 
și compasiune pentru cei 
mai nevoiași dintre noi. Ca 

de fiecare dată,  Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” a fost 
singurul sprijin pentru 200 
de vârstnici care au avut, 
datorită nouă, ce pune pe 
masa de Paște. 

(continuare în pagina 2)
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VINO LA OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

AU ÎNCEPUT EXCURSIILE! 
GRĂBEȘTE-TE SĂ TE ÎNSCRII! 

VREI UN ÎMPRUMUT?
AI NEVOIE DE UN PRODUS NATURIST?
VREI SĂ SOCIALIZEZI?
VREI SĂ SCHIMBI OCHELARII?
AI NEVOIE DE SERVICII DE CROITORIE?
AI NEVOIE DE SERVICII DE REPARAȚII
                  ÎNCĂLȚĂMINTE?

 

NOU
(continuare în pagina 3)

n perioada premergă
toare alegerilor lo ca-
le și generale media 

analizează cu exigență 
și cuvinte tranșante ce 
au făcut aleșii noștri în 
mandatul care se va în
cheia în acest an, în luna 
iunie sau în no iembrie. 
Analiștii mai insistenți 
fac o retrospectivă mai 
profundă, uneori chiar cu 
bisturiul pentru operații, 
a celor 26 de ani „de 
democrație”. Majoritatea 
covârșitoare reliefează 
o situație dramatică a 
Ro mâniei, a localităților 
urbane sau rurale, inclu-
siv a Capitalei, în care 
aleșii neamului nu sunt 
menajați. 

Î
Ec. Giorgică Bădărău

ADVERSARUL MEU V-A FURAT TIMP DE PATRU ANI...

DATI-MI SI MIE O SANSĂ!, ,

Bucurii de Paște
Lumina Învierii 
Domnului 
a ajuns la 
“OMENIA“
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Domnule Sorin Mierlea, 
sunt persoanele vârst-
nice informate?

Persoana vârstnică este 
mai puțin informată și nu are 
atâtea abilități pentru a ac-
cesa internetul. Are anumite 
metehne în privința calității și 
a disponibilității de a se infor-
ma. Vârstnicul are anumite 
nevoi, care nu sunt poate la fel 
cu ale unei persoane active. 
Consumatorul român este in-
teresat să compare serviciile 
și produsele după preț, mai 
puțin pe ceea ce conține sau 
calitatea produsului.

Suntem niște consu-
matori responsabili? 
Dar educați?
Recent am făcut un stu-

diu alături de Institutul de 

Cercetare a Calității Vieții din 
cadrul Academiei Române și 
am constatat că peste 35% 
din produsele agroalimenta-
re pe care le achiziționează 
o familie medie de români 
se aruncă. Ceea ce înseam-
nă că aruncăm banii și orele 
noastre de muncă la gunoi. 
Asta înseamnă că aruncăm 
la gunoi viața noastră. Astfel, 
trebuie să fim mai respon-
sabili cu ceea ce cumpărăm 
și cum păstrăm. Mai bine 
cumpărăm mai puțin și de 
calitate, decât mult, doar ca 
să fie acolo. După atâția ani 
de comunism și după aproa-
pe 26 de ani de tranziție, 
nor mal că avem anumite 
carențe de educație față de 
un consumator din occident. 
Totul a trebuit să-l prindem 
din mers. Când ne aflăm în 

fața unui raft ve-
dem 30-50 de 
produse din tr-o 
singură gamă, 
este destul de 
complicat să ale-
gem, să facem o 
selecție. Vreți să 
fiți europeni, atunci 
citiți eticheta și apelați la 
instituțiile de pro tecție a con-
sumatorului.

Cât de mult contează 
C.A.R.P.-urile în viața 
vârstnicilor?
Existența C.A.R.P.-uri-

lor este vitală pentru pen-ă pentru pen- pentru pen-
sionarii cu venituri mici, dar 
nu numai. Ar trebui să fie 
lărgită această arie și pen-
tru alte persoane care să se 
alăture acestui mecanism. 
Este o alternativă la așa-

zisele instituții financiare 
nebancare care dau tot felul 
de credite cu niște dobânzi 
incomensurabile față de 
acest mecanism al caselor 
de ajutor reciproc. C.A.R.P.-
ul a funcționat și înainte de 
1989 și înainte de 1947 și a 
funcționat, funcționează și 
va funcționa fiindcă este un 
lucru vital, necesar, iar fără 
el foarte multe persoane ar 
avea de suferit din perspec-
tiva faptului că nu ar avea 
nicio șansă. 

Ionuț CRIVĂȚ

PRIETENII C.A.R.P.-ului

EDITORIAL

Pe cine alegem?

Pe domnul Sorin Mierlea îl putem numi 
cel mai vechi prieten și partener al 
C.A.R.P.-urilor, iar colaborările de peste 

10 ani stau mărturie. Domnia sa este cunoscut 
pentru faptul că este președintele Asociației 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor și 

Promovarea Programelor și Strategiilor din 
România, rolul asociației fiind implementarea 
programelor de informare a consumatorilor. 
Ce trebuie să știe consumatorul român atunci 
când alege un produs aflăm acum de la 
domnia sa, dar și în numerele viitoare.

(urmare în pagina 1)

Am extras din mai 
multe publicații 
cele mai vehemen-

te critici care au un numi-
tor comun. De aproape 
26 de ani în România sa 
furat, devalizat, mințit, 
trădat, falimentat cât pen-
tru toată istoria noastră 
modernă. Și media spune 
adevărul mai bine decât 
noi. Cumulate, aceste 
critici înseamnă un dis-
perat strigăt de durere și 
revoltă pașnică. Citind, 
te întrebi cum sa ajuns 
aici și cu cine să votezi. 

Cei 26 de ani acuză toa-
te partidele politice din 
România, pe aproape toți 
cei care ne-au condus la 
nivel local sau central. 
Când îl citeam pe Cara-
giale mă amuzam. Acum, 
cu întristare, întreb: „Eu 
cu cine votez?!”

Deși bannerele, afi
șele au umplut Bu cu 
reștiul, iar campania elec-
torală va începe peste 
câteva zile, nu am nicio 
opțiune. Nici pentru parti-
de, nici pentru candidați. 
Nu dau sfaturi, nu pri-
mesc sfaturi, dar ne tre-
buie altceva... altcineva.

Bucurii de Paște
Lumina Învierii Domnului 
a ajuns la “OMENIA“

(urmare în pagina 1)

Astfel, la Colegiul Eco-
nomic Viilor au fost 
dis tribuite ajutoare con      -

stând în pachete substan ția-
le cu produse de bază: mă-
lai, făină, orez, pateu, pas te 
făinoase, zahăr, bulion, ulei 
și cozonac. Acțiunea a de bu  -
tat cu mesajul domnului pre-
ședinte Gheorghe Chi oa ru, 
care a precedat un moment 
inedit, un exercițiu asiatic de 
relaxare și de menținere a 
unei stări de sănătate opti-
me - TAI CHI, aflat acum la a 
treia demonstrație. Mesajul a 
fost urmat de cuvintele rostite 

de dis tin șii invitați, respectiv, 
doam na Iris Ursea de la Fun-
da   ția Regina Maria și doamna 
Lucia Radu, campioana 
noas tră. Momentele artis ti-
ce emoționante au fost cele 
reprezentate de recitalul sus-
ți nut de Corul Senioarelor de 
la Centru de Zi al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” și poezia 
doamnei Lucia Secoșanu. Le 
mulțumim partenerilor în acest 
demers umanitar și le urăm 
atât lor, cât și dum neavoastră, 
sărbători liniștite și frumoase 
și fie ca lumina Învierii să vă 
găsească sănă toși și fericiți! 

Ionuț CRIVĂȚ

Interviu cu domnul Sorin Mierlea, președintele A.N.P.C.P.P.S.R.: 

“C.A.R.P.-urile sunt  vitale”
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În numărul trecut al zia-
rului nostru vorbeam despre 
faptul că un bun sistem de 
asistență medicală este 
esențial pentru un regim de 
via ță benefic la vârsta a tre-
ia, iar la baza acestui sistem 
medical funcțional stau me-
dici de familie.

În cabinetele de la se diul 
central al Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA”, din strada Amur-
gului, nr. 53, își des fășoară 
activitatea doi me dici de 

familie, Laura Eleni Nede-, Laura Eleni Nede-
lescu și Cristina Rusu, ce 
stau permanent la dispoziția 
membrilor noștri acordând 
consultații și tratamente gra-
tuite, eliberând rețete com-
pensate și gratuite sau bilete 
de trimitere pentru analize 
de laborator, consultații de 
specialitate sau internări. Pu-
tem afirma că aceste servicii 
sunt specifice oricărui me-
dic de familie, dar, dincolo 
de asistența medicală atât 

de necesară, medicii noștri 
devin, în timp, prieteni și 
confidenți pentru pacienții lor. 
Și poate că acest „detaliu” 

depășește, în ochii unora 
dintre pacienți, valoarea unui 
act medical standardizat.

Ana Ioana IRICIUC

Medicii de familie, prietenii vârstnicilorServicii medicale

(urmare în pagina 1)
Strategia de advocacy 

va lidată de casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, 
mem bre ale Federaţiei Naţi-
onale „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România, reprezin-
tă cel mai important punct de 
plecare al acestor structuri în 
demersurile de influenţare a 
politicilor publice pentru vârsta 
a treia. Conştientizarea nece-
sităţii unei astfel de strategii a 
apărut ca urmare a multiple-
lor nevoi cu care se confruntă 
persoanele vârstnice mem-
bre ale acestor structuri şi va 
contribui la o coordonare mai 
eficientă a acţiunilor de advo-
cacy şi la o creştere a gradului 
de participare la elaborarea, 
implementarea și evaluarea 
po liticilor privind vârsta a tre-
ia. Documentul cadru va fi 
implementat prin Centrul de 
Management şi Advoca cy în-
fiinţat şi are la bază un plan 
concret de îndeplinire a obiec-
tivelor şi direcţiilor de ac ţiune. 
Centrul de Management şi 
Advocacy se va implica în îm-

bunătăţirea legislației privind 
protecţia so cială a vârstnici- a vârstnici-
lor, în susţinerea strategiilor 
naţio nale privind persoanele 
vârst nice, îmbătrânirea activă, 
incluziunea socială şi com-
baterea sărăciei. Federația 
Națională „OMENIA” a fost 
onorată de prezența la eveni-
ment a domnului Jozef Goe-
bels, Președinte ADR Flandra 
și unul dintre cei mai apropiați 
susținători ai federației noas-
tre. Importanţa demersurilor 
realizate până în prezent în 
scopul protecţiei so cia le a 
vârstnicilor, strategia de ad-

vocacy şi înfiinţarea Cen-
trului de Management şi Ad-
vo cacy au fost susţinute, prin 
participarea la eveniment, şi 
de reprezentanţi ai auto rită-
ţilor publice centrale şi locale: 
domnul deputat Petru Movilă 
membru al Comisiei pentru 
sănă tate şi familie a Camerei 
Deputaţilor, doamna Daniela 
Moroşanu, Secretar General 
Adjunct în cadrul Ministeru-
lui Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârst-
nice, domnul Ion Purcărea, Di-
rector Dezvoltare Strategie şi 
Programe din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Soci-
ală a Municipiului Bucureşti. 
Acestora li s-au alăturat şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale şi ai me-
diului academic.

Strategia de advocacy 
şi Centrul de Management 
şi Advocacy reprezintă, ast-
fel, poziţia caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor în 
raport cu politicile publice 
actuale şi certitudinea unor 
acţiuni consolidate de îmbu-
nătăţire a calităţii vieţii vârst-
nicilor din România.  

Lansarea primei strategii de advocacy pentru vârsta a treia

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați 
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Milena TOMESCU
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Mam adâncit în noaptea rătăcirii
Călcând pe clipe ca sămi fie bine
Și căutând comoara fericirii
Zi după zi, mam depărtat de Tine...

Neputincios și slab măntorc acum.
Cu sufletul rănit, fără cuvânt,
Om fără umbră, pribegit de drum,
Te caut Doamnen cer și pe pământ.

Știu că mă vezi, mauzi și înțelegi.
Știu că mă ierți! Și știu că mă iubești
Așa cum îi iubești pe toți: săraci sau regi
Și vin la tine să mă izbăvești.

De patimile ce m-au chinuit
Și mau făcut nevolnic și nebun,
Nimic în patru vânturi risipit!
Adunămă din cioburi Tată Bun...

                                            Lucia Bădiță SECOȘANU

Sărbătorile Paștelui bat la ușa creștinilor ortodocși, 
prilej de meditație, iertare și compasiune. În tumultul 
vieții cotidiene ne întoarcem cu fața către Dumnezeu 
doar atunci când ne încearcă necazurile vieții. Am ui-
tat să-i mulțumim pentru fiecare clipă trăită printre se-

meni, bună sau mai puțin bună. Dar El ne iartă de fie-
care dată, iar noi îl răstignim cu fiecare moment. Lucia 
Secoșanu, coordonatoarea cercului de literatură ne 
senzibilizează încă o dată cu frumoasele sale creații 
literare. (I.C.) 

ADUNĂMĂ DIN CIOBURI...

Dialogul și colabora-
rea dintre autoritățile 
publice și societatea 

civilă în scopul îmbunătățirii 
situației precare a vârst-
nicilor din România sunt 
semnalul că, totuși, tindem 
către o normalitate.

În acest scop, la Pri mă-
ria Capitalei și-au dat mâna, 
premisele fiind pro  mi ță toa-
re, pri marul ge neral al Bu-
cu reștiului, domnul Răzvan 
Sava și președintele Aso-
ci a ției C.A.R.P. “OMENIA”, 
dom nul Gheor ghe Chioa ru. 
Primarul Capitalei a ră mas 
pro fund impresio nat de isto-
ria, ac ti vitatea și pro  iectele 
asocia ției noastre, dar în 
primul rând de im portanța 
serviciilor socia le pe care le 
punem la dis po ziția membi-
lor noștri. “Suntem unicat 
în România prin cele 44 de 
servicii sociale. Pe multe 
dintre ele le-am deschis la 
cererea vârstni ci lor”, a su-

bliniat domnul pre șe dinte, 
adăugând că in diferent de 
sector situația dramatică a 
vârstnicilor este aceeași. 
Aceștia au nevoie de bani, 
mâncare și medicamente.

De asemenea, necesi-
tatea unei cantine sociale 
a reprezentat un alt su biect 
al discuției. La rândul său, 
pri marul general și-a mani-și-a mani--a mani-
festat disponibilitatea ca 
îm preună cu ONG-uri de 
tip C.A.R.P. “să facem ceva 

pentru vârstnicii Capitalei, 
prin demararea unor proiec-
te, prin acce sarea de fon-
duri europene prin care am 
putea să dezvoltăm acest 
sector al ocrotirii și protecției 
persoanelor vârstnice”. Pri-”. Pri-
marul Capitalei a acceptat 
cu bucurie invitația de a 
vizita asociația noastră, în 
felul acesta putând constata 
“pe viu” realizările noastre.

 Ionuț CRIVĂȚ

Omenia ne ca racteri zea-
ză atât pe noi cât și pe cola-
bo ratorii noștri cei mai apro-
piați. Impresionat de si tu a ția 
dramatică în care se afl ă Gabri-în care se afl ă Gabri- care se află Gabri-
ela Alistar, mem  bră a Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA“ București, 
un astfel de co laborator, care 
dorește să-și păstreze anoni-
matul, a făcut, în prag de săr-
bători, o donație de 300 de lei, 
bani necesari pentru interna-
rea în spital. ”Vă mulțumesc 
din suflet! Cre deți-mă, mai 
aveam doar 2 lei în buzunar”, 
ne-a mărturisit doam na Gabri-
ela, cu lacrimi în ochi.  

Întâlnire de gradul trei la Primăria Capitalei 

C.A.R.P.-urile, partener strategic 
al autorităților publice

Din suflet 
pentru membrii 

noștri


