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Societatea românească 
se confruntă cu o serie de 
probleme mai mult sau mai 
puțin evidente. Unele sunt 
legate de starea economi
că, altele de situația preca
ră în care se zbat mulți din
tre noi. Iar aceste dificultăți 

devin mai pronunțate în 
mediul rural. În condițiile 
unei îmbătrâniri constante 
a po pulației, precum și a 
unui nivel de trai aflat sub 
limita a ceea ce am putea 
numi decent pentru aceste 
comunități, nevoia asigu

rării unui minim în ceea ce 
privește evaluarea stării de 
sănătate este de multe ori 
uitată sau trecută în plan 
secund. Nu și pentru noi, 
Asociația C.A.R.P. „OME
NIA”. 

Asociaţia C.A.R.P. 
“OMENIA” Bucureşti, 
în calitate de promo

tor al proiectului „Vârsta a 
treia - prioritate pe agenda 
publică”, alături de partene
rii Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii şi Opportunity 
Associates Romania, a or
ganizat în data de 23 martie 
2016 cea de-a patra consul
tare publică cu titlul „Servici
ile sociale şi importanţa lor 

în asigurarea calităţii vie
ţii persoanelor vârstnice”. 
Evenimentul a fost găzduit 
de Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii din cadrul Aca
demiei Române şi a reunit 

reprezentanţi ai Guvernu
lui României, ai autorităţilor 
publice centrale şi locale, 
precum şi reprezentanţi ai 
sectorului asociativ şi ai me
diului academic. 

EDITORIAL

ntr-un articol din “Dile-
ma veche”, profeso-
rul universitar Vintilă 

Mihăilescu menționa, în-
tr-un anumit context de-
sigur, că demolarea unui 
mit poate să ascundă alt 
mit viral, mai păcătos.

Nu la “miturile știin
țifice” mă gândesc acum 
ci, prin analogie, la o si-
tu ație concretă. Casele de 
ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, asociații care 
oferă �mprumuturi vârst�mprumuturi vârst vârst-
nicilor, lipsiți de ori ce altă 
alternativă de creditare, 
sunt supuse, sis tematic, 
unor lovituri, majoritatea 
in directe, prin ricoșeu. 
Pen tru a argumenta a  ceas -
tă idee, să le luăm pe rând.

Servicii medicale pentru vârstnici

Caravana „OMENIA” a ajuns la Balotești

Apărarea 
unui mit
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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 REPARȚII
                  ÎNCĂLȚĂMINTE?

Ing. GHEORGHE CHIOARU

PENTRU CEI CARE SUFERĂ DE FRIG S-A DESCHIS 

O LINIE TELEFONICĂ FIERBINTE UNDE POTI 

SĂ VORBESTI CU CINEVA CARE STĂ LA CĂLDURĂ...

Consultare publică în cadrul proiectului
“Vârsta a treia 
- prioritate 
pe agenda publică“ 
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Medaliată cu aur la 84 de ani, doamna LUCIA RADU: 

Aleargă pentru “OMENIA“!

SERIAL

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

Doamna Lucia Radu, 
ce reprezintă pentru 
dumneavoastră activi-
tatea sportivă, acum la 
vârsta de 84 de ani?

Pentru mine activitatea 
sportivă a reprezentat și 
reprezintă o  a doua viață. 
Eu am considerat că făcând 
sport o persoană poate 
să-și mențină sănătatea, 
iar dacă vorbim un pic 
și de cochetărie, poate 
să-și mențină un aspect fizic 
plăcut, ca toată lumea să 
spună: uite este o doamnă 
în vârstă, dar merge fru- vârstă, dar merge fru
mos pe stradă, merge drept, 
este mândră că poate să fie 
admirată și la 84 de ani pe 
bicicletă. Sportul, fie că este 
unul de performanță, fie 

că alergi pur și simplu prin 
parc, este binevenit la orice 
vârstă. 

Cum îi motivăm pe 
vârstnici să facă miș
care?

Nu le ceri să facă niște 
lucruri extraordinare, dar un 
mers pe jos accelerat, în 
grup…ce poate să fie mai 
frumos decât asta. Or, cei 
ca mine de pildă, care au 
experiență în acest domeniu 
sportiv îi pot ajuta pe ceilalți. 
Cum? Îndrumându-i, ve-
nind cu niște propuneri, cu 
un program. Cu acest lucru 
în gând m-am alăturat marii 
familii a Asociației C.A.R.P. 
“OMENIA”, și anume să le 
descopăr vârstnicilor aceas-

tă minunată lume a spor  tului 
practicat la vârsta a treia, 
dar și a benefi ciilor care de-și a benefi ciilor care de- a beneficiilor care de
curg din asta. 

Cum vedeți mișcarea 
la vârsta a treia?

Mișcarea la vârsta a 
treia este foarte binevenită.  
Ea  schimbă total  viziu
nea  omului vârstnic. El va 
fi în primul rând optimist, va 
vedea altfel viața în familie 
și în societate,  pentru că 
va fi apreciat. Adică, odată 
pe săptămână, bunicii se 
întâlnesc cu prietenii, nu 
să stea la televizor, nu să 
joace cărți, ci să iasă în 
mijlocul naturii, la o plim
bare mai alertă, înconjurați 
de oameni care învață și 

ei să zâmbească și care 
împărtășesc preocuparea 
sportivă. Oamenii încep să 
uite lucrurile pozitive. La 
“OMENIA” voi avea ocazia 
să le spun acestor doamne 
sau domni că viața poate să 
fie foarte frumoasă și după 
70 de ani, și după 75, și 
după 80 …și să ia exemplu 
de la mine. 

Ionuț CRIVĂȚ

În acest al treilea nu
măr al ziarului nostru, în che-
iem serialul privind isto ricul 
Asociației noastre. Astfel, la 
data de 18 martie 2010, Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor „OMENIA”, sector 5, 
București și-a schimbat de
numirea în Asociația Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensio
narilor „OMENIA” Bu cu rești.

Pe data de 28 noiembrie 
2003 a fost achiziționat se
diul central din strada Amur
gului nr. 53 (Local 1), în luna 
aprilie 2008 - sediul din stra
da Oltului nr. 4 (Centrul de Zi 
- Local 2), la 14 iunie 2011 
a fost achiziționat imobilul 
din strada Amurgului, nr. 61 
A (Local 3), pentru ca, la 21 

iulie 2014, să fie cumpărat 
și cel de la numărul 40 unde 
se preconizează înființarea 
unei cantine sociale și a unui 
centru re zidențial. În Localul 
3 își desfășoară activitatea, 
în prezent, salonul de coafu
ră-frizerie, croitoria, ateliere
le de reparații încălțăminte, 
reparații aparatură electrică 
și electrocasnică, tâmplăria, 
ceasornicăria. De-a lungul 
timpului, Asociația s-a bu-
cu rat de sprijinul unor per-
sonalități din țară și străi
nătate. Pe această cale le 
mulțumim tuturor pentru 
su portul acordat. Am reușit 
astfel să aducem un strop de 
bucurie în viața beneficiarilor 
noștri.    Ana Ioana IRICIUC

Age lansează Raportul Anual 
de activitate pe anul 2015

PRIETENII C.A.R.P.-ului

Medaliată cu aur la campionatul bal-
canic, campioană europeană la proba de 
marș, 87 de medalii, 37 de ani de activita-
te sportivă susținută, pe scurt campioana 
și membra Asociației C.A.R.P. „OMENIA”, 
doamna Lucia Radu. Ziaristă la „Scânteia”, 
apoi ghid turistic, Lucia Radu, fosta soție 

a omului de televiziune Tudor Vornicu, 
aleargă de foarte mulți ani �n competiții, la 
probe de viteză sau distanță. Este un re-
cord de longevitate și vitalitate care meri-
tă tot respectul. În cadrul asociației noas-
tre vrea să inițieze un amplu program de 
mișcare la vârsta a treia. 

Raportul face o trecere în 
revistă a ac tivităților și realiză
rilor AGE Platform Europe în 
anul 2015, oferă noutăți des
pre cea mai mare rețea euro
peană a seniorilor și despre 
organizațiile sale membre. 
Rețeaua reprezintă peste 40 
de milioane de seniori la ni
velul UE. Sub deviza „Promo
varea drepturilor persoanelor 
vârstnice în Europa”, docu
mentul evidențiază puncte
le cheie ale activității AGE și 
implicarea în ceea ce privește 
politicile europene pentru se
niori: Semestrul European, 
drepturile omului, angajarea 
seniorilor, cetă țe nie activă, 
venituri decente și lupta împo
triva sărăciei la vârste înainta

te, drepturile con su matorilor, 
îmbătrânire sănă toasă și 
dem nă, accesibilizare, turism 
pentru seniori. Un succes in
contestabil al anului 2015 îl 
reprezintă lansarea Strategiei 
UE privind schimbările demo
grafice în decembrie 2015 și 
numărul mare de părți intere
sate în crearea unei societăți 
și a unor medii prietenoa
se tuturor vârstelor, în care 
toate generațiile să traiască 
armonios. În perioada 7-8 
aprilie va avea loc la Bruxel
les întâlnirea Consiliului de 
Administrație al AGE la care 
va participa și președintele 
Federației Naționale „OME
NIA”, ing. Gheorghe Chioaru.

Ionuț ARDELEANU



3 Anul I Nr. 3/2016 ȘTIRILE C.A.R.P.-ULUI

(urmare din pagina 1)
De-a lungul timpului, 

Asociația C.A.R.P. „OME
NIA” a organizat o serie 
de caravane me dicale în 
beneficiul unor comunități 
rurale. Astfel, joi 24 mar
tie, în comuna Balotești, 
Ilfov, s-a deplasat o ca-
ravană medicală. Au fost 
asigurate testări de glice
mie, evaluări ale tensiunii 
arteriale, s-au efectuat 
EKG, optometrie și audio
metrie pentru peste 40 de 

persoane. Evenimentul 
a fost cu atât mai opor
tun cu cât mare parte din 
localnici sunt nevoiți să 
meargă la distanțe mari 
pentru un control medical. 
Cei prezenți au primit și 
un mic cadou din partea 
Asociației. 

De asemenea, ca ur
mare a unei discuții cu 
domnul primar Cristian 
Ștefan Pretorian s-a venit 
cu propunerea unui parte
neriat prin care Asociația 

C.A.R.P. „OMENIA”, în 
co laborare cu Primăria co
munei Balotești, asigu ră 
distribuirea gratuită a 300 
de pâini pe zi, de trei ori pe 
săptămână (luni, miercuri 
și vineri). Be neficiarii pro
gramului vor fi pensionari 
membri C.A.R.P. „OME
NIA” cu venituri mici.

Caravana a fost pri
ma din acest an, dar, cu 
siguranță, una dintre mul
tele ce vor urma.

Ana Ioana IRCIUC

Servicii medicale pentru vârstnici

Caravana „OMENIA” a ajuns la Balotești

E dimineață, întuneric, 
frigul a pătruns în oase.
Mai sunt două ore până să 
se dea pâinea gratuită, dar 
rândul s-a format. Nea Ale
xe vine și el de trei ori pe 
săptămână la Omenia pen
tru a primi câte două pâini. 
Tristețea din ochii lui te face 
să te întrebi de ce oare a 
ajuns în această situație, 
așa că am încercat, într-o 
zi, să aflu povestea vieții lui. 
Acum, la bătrânețe, nea Ale
xe nu mai are niciun sprijin. 
Un copil i-a murit, iar ceilalți 
doi sunt la muncă în Spania, 
la fel și nepoții. Cu câțiva 
ani în urmă mai primea câte 
un ajutor de la ei, dar după 
criza care a lovit Europa în 
2009  nu a mai primit nimic. 
Viața nu a fost îngăduitoare 
cu el și nici timpul nu a fost 
prea răbdător. Soția i-a fost 
răpusă de o boală cruntă 
acum câțiva ani. Cu toate 

că  a cheltuit economiile de 
o viață nu a putut-o salva. 
Primește o pensie de nimic, 
picioarele îl ajută din ce în ce 
mai puțin, dar nu se plânge. 
I-a auzit, aici la “OMENIA”, 
pe alții cu probleme mult 
mai grele decât ale lui.

Despre guvernanți nu 
are o părere prea bună. Mai 
mult ascultă decât ur mărește 
emisiunile la televizor, citește 
ziarul tot la “OMENIA” și nu 
înțelege de ce guvernanții 
fură, că deh… au salarii 
mari. El credea că dacă o 
ținem tot așa vor ajunge tot la 
“OMENIA”. Dar se întreabă: 
“OMENIA” de unde o să le 
dea? Iese agale în stradă. 
Parcă este și mai frig. Un ve-și mai frig. Un ve- mai frig. Un ve
cin îl întreabă în poartă: ce 
faci? Am fost la “OMENIA”! 
Dar tu ce faci? Uite, acum, 
am venit de la “OMENIA”, de 
la stomatolog. Aha! O zi bună!

Giorgică BĂDĂRĂU

Povești de viață

Unde te duci? La Omenia! De unde vii: 
Vin de la Omenia!

Apărarea unui mit

MEREU, MEREU...
Privesc cu ochii mințiin amintire
Și te revăd la căpătâiul meu
Privindumă cu grijă și iubire
Veghindu-mi visele mereu, mereu...

Te văd cum �mi zâmbeai ancurajare
Când teama ontâlneam pe drumul meu
Cu tinealături mamă, sunt om mare
Și tu, mai ajutat mereu, mereu...

Din zori �n seară și din searăn zori
În gândul tău, eram precum un zeu
Ne�ncetând o clipă să mă adori
Tu viața ta miai dat mereu, mereu...

Acum, aș vrea să pot săți dăruiesc
Ce miai dat tu șiun strop de curcubeu
Pe care să �ți jur că te iubesc
Așa cum mai iubit: mereu, mereu.

                                            Lucia Bădiță SECOȘANU

Doamna LUCIA SECOȘANU, coordonatoarea cercu-
lui de literatură din cadrul asociației noastre, este o fire 
sensibilă și creatoare. Scrie de când se știe, iar pen-
tru domnia sa cuvântul este o fereastră a sufletului, o 
evadare, dar și o formă de socializare, o terapie. Aces-
ta este și scopul cercului de literatură - o mână întinsă 
persoanelor vârstnice, o invitație de a-și deschide su-
fletul în creații literare. Mulțumim doamnei Secoșanu 
pentru frumoasa poezie dăruită. (I.C.) 

(urmare din pagina 1)

Începând cu anul 2011, dife rite 
acte normative, pornind de la Legea 
nr. 287/2011 privind re cuperarea cre
an țelor, Legea nr. 138/15.10.2014 pen-
tru modificarea Codu lui de procedură 
civilă, Ordonanța de Urgență a Guver-
nului nr. 1/03.02.2016 și continuând 
cu două proiecte de lege care sunt în 
dezbatere confirmă afirmația. Deși, 
la prima citire, toate vizează recupe
rarea creanțelor, executarea silită ș.a., 
în scopul protecției consumatorului, 
pornind de la cazuri singulare și gene-
ralizate excesiv, de fapt lovesc, as-
cuns, indirect, dar decisiv în cele mai 
defavorizate categorii de cetățeni, aso
ciați �n case de ajutor reciproc ale penîn case de ajutor reciproc ale pen- case de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor și ale salariaților.

Cred că a sosit momentul să ne 
apărăm, altfel “ceva viral și păcătos” 
ne va răpi “mitul” pe care lam preluat 
și dezvoltat noi toți, cei din conducerea 
C.A.R.P.urilor.
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Munca unui casier 
zo nal este, de departe, 
solicitantă, dar și de mare 
răspundere, iar casierul, 
cum spuneam într-un 
număr anterior, este car tea 
noastră de vizită �n terito�n terito terito-
riu. Amabilitatea  și promși promi prom-
titudinea sunt, după cum 
ne mărturisește doam na 
Olga Lungeanu din Pu-
cioasa, jud. Dâmbovița, 
principalele atribute în 
buna desfășurare a acti
vi  tății de casier zonal. 
Este membră a Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” �ncă 
din 1994, iar din anul 

2000, de când sa �nființat 
punctul de lucru, este ca-
sier zonal. Se poate lăuda 
cu o cifră impresionantă 
de membrii �nscriși, res
pectiv aproximativ 1.300, 
ceea ce este totuși o mare 
per formanță. Deservește 
ora șul Pucioasa, dar și 10 
sate din zonă. Chiar dacă 
nu sunt din București, 
unde sunt centralizate 
majoritatea serviciilor ofe
rite de asociația noastră, 
membrii �nscriși de doam-
na Lungeanu beneficiază 
de alte facilități, cum ar fi 
ajutoare primite cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, de 
Paște, caravane medicale, 
tratamente, dar �n primul 
rând de împrumuturi ra-
pide și avantajoase, mai 
ales că majoritatea sunt 
de la sate, iar munca �n 
gospodărie le ocupă tot 
timpul. “Contează foar
te mult să fii operativ, să 
le vorbești frumos, să fii 
amabil, respectuos, pen-
tru că și noi avem părinți 
și nu am vrea ca cineva 
să nu le acorde respectul 
cuvenit”, mărturisește 
doam na Olga.

Ionuț CRIVĂȚ
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Confederația Caritas Ro
mânia, împreună cu Aso
ciația C.A.R.P. „OMENIA” 
București, partener în cadrul 
proiectului „Cetățeni activi 
la puterea a treia”, a de
marat caravana “Cafenelele 
Seniorilor”, prima în tâlnire 
care a avut loc recent fiind 
un real succes. Discuțiile fac 
parte dintrun proces mai 
amplu destinat să aducă la 
masa dezbaterilor persoa
ne vârstnice, reprezentanți 
ai autorităților publice lo
cale, precum și ai partide
lor politice, și au ca scop 
creșterea capacității senio
rilor de a participa activ la 
influențarea deciziilor și a 
politicilor publice. Dezbate
rile, 10 la număr, sunt orga
nizate în toate zonele țării 
și pornesc de la premisa că 
vârstnicii reprezintă o cate
gorie socială definitorie în 
transmiterea experienței de 
muncă și viață, a valorilor is
torice și culturale, un factor 
de bază în educarea tinerei 
generații.

Cafenelele 
seniorilor,

la start

SENIORI, E PENTRU VOI

COLEGIUL DE REDACȚIE

Prin art. 206 CP, 
responsabilitatea 
juridică pentru 
conținutul articolului 
aparține autorului.

Consultarea publică 
a reunit reprezen
tanţi importanţi ai 

administraţiei publice cen
trale, respectiv doamna 
Adina Păsărel – Consili
er al Cancelariei Primului 
Ministru, doamna Daniela 
Moroşanu – Secretar Ge
neral Adjunct în cadrul Mi
nisterului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Per
soanelor Vârstnice, repre
zentanţi ai administraţiei 

publice locale, ai organi
zaţiilor neguvernamentale, 
precum şi reprezentanţi ai 
mediului academic.

Această dezbatere a 
încheiat seria celor patru 
consultări publice organi
zate în Bucureşti, Ploieşti şi 
Pucioasa, şi a pus bazele 
unor concluzii solide ce vor 
constitui punctul de pleca
re în elaborarea Strategiei 
de advocacy, respectiv im-
ple mentarea sa în cadrul 

Centrului de management 
și advocacy. Dialogul con-. Dialogul con
structiv a condus la definiti
varea unei imagini ample a 
problemelor actuale în sfe
ra serviciilor sociale desti
nate persoanelor vârstnice, 
priorităţile şi principalele 
mă suri de intervenţie în ve-
de rea creşterii capacităţii 
de elaborare a politicilor pu-
blice pentru vârsta a treia.

Consultare publică “serviciile sociale 
și importanța lor în asigurarea 

calității vieții persoanelor vârstnice“ 
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