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EDITORIAL
Și voi trebuie
să luptați
pentru pensie!

Ec. Giorgică Bădărău

D

upă criza economi
co-financiară declan
șată în anii 20072008, și despre care românii
nu știu dacă s-a încheiat,
apăruse o rază de lumină și
pentru pensionari, reluându-se creșterea pensiilor pe
o formulă prevăzută de Legea nr. 263/2010, contestată
permanent de reprezentanții
asociațiilor de pensionari.
Acestea au susținut, încă
din perioada dezbaterii publice a legii, necesitatea
menținerii punctului de pensie la valoarea de 45% din
salariul mediu brut pe economie, care acum se situează la aproximativ 32% din
baza la care se raportează.
(continuare în pagina 3)
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Seniorii OMENIA la

Î

ONGFest 2016

n weekend-ul 21-22 mai,
în Parcul Herăstrău, s-a
desfășurat ONG Fest. Organizat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), acesta a reunit cele mai reprezentative
organizații neguvernamentale
din România, propunându-și
să stabilească un model de
interacțiune între ONG-uri și
cetățeni, să promoveze implicarea activă în societate și voluntariatul. Nu în ultimul rând,
evenimentul intenționează să și serviciile de care beneficiază pictat și au confecționat diverse
stimuleze dialogul între ONG- membrii noștri. Au urmat un re- obiecte din materiale reciclabile
uri și principalii actori de la nivel cital al corului „Senioarele Ome- spre delectarea vizitatorilor ce
local, regional sau național.
nia”, precum și un Atelier de Tai s-au oprit în număr mare în fața
Asociația C.A.R.P.
standului nostru. ONG
În condițiile în care publicul larg
„OMENIA”, ca memFest a reprezentat un
nu este, de cele mai multe ori,
bră a Federației Națio
moment de bucurie
familiarizat cu activitatea ONG-urilor
nale „OMENIA” a
atât pentru beneficiarii
din țară și, în consecință, nu se implică,
C.A.R.P.-rilor din Ronoștri, cât și pentru cei
un astfel de moment este, din punctul
mânia, a luat, la râncare s-au oprit și au vizinostru de vedere, binevenit.
dul său, parte la ONG
tat pavilionul Asociației
Fest. Astfel, pe 21 mai, domnul Chi. Pe parcursul celor două noastre. Așteptăm cu nerăbdaGheorghe Chioaru, președintele zile, seniori, membri ai cercuri- re evenimentul de anul viitor....
Asociației, a susținut un dis- lor ce își desfășoară activitatea
curs, vorbind despre activitățile la Centrul de Zi „OMENIA”, au
Ana Ioana IRICIUC

CARICATURA LUNII
“BANCHERUL ESTE UN TIP CARE ITI IMPRUMUTĂ UMBRELA
PE TIMP CU SOARE, DAR O VREA ÎNAPOI ÎN MOMENTUL
MARK TWAIN
ÎN CARE ÎNCEPE SĂ PLOUĂ.”

NOU

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?

VINO
LA
OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București
Telefon 021 - 423-1749
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Bucuroși
de oaspeți
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Primarul general al Capitalei, în vizită
la Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București

sociația
C.A.R.P.
“OMENIA” București
a primit recent vizita
primarului general al Capitalei, domnul Răzvan Sava,
la invitația domnului preșe
dinte Gheorghe Chioaru.
Edilul șef a rămas impre
sionat de activitățile desfă
șurate în cadrul asociației
noastre, trecând în revistă,
rând pe rând, toate locațiile,
începând cu atelierele de
prestări servicii, Centru
de Zi “OMENIA“, cabinete
le medicale, dar și sediul
central unde se desfășoară
activitatea de creditare. Ca
semn de prețuire, domnia
sa a ținut să lase un mesaj
și în cartea de onoare.

Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București, un model de urmat!
Domnule primar gene
ral Răzvan Sava, care
sunt impresiile dum
neavostră după ce ați
vizitat Asociația C.A.R.P.
“OMENIA”?

Sunt impresionat de toată
activitatea care se desfășoară
aici, de faptul că acest proiect
se adresază ������������������
în����������������
mod special oamenilor care au probleme, au
pensii mici și������������������
��������������������
nu se pot descurca. Dintr-o pensie de nici 800
de lei pe lună, care se duce
pe medicamente,
îmb răc ăminte,
hrană,
nu-ți
mai rămâne

mare lucru. ���������������
Am remarcat activitatea asociației care, pe
lângă serviciile de împrumut,
oferă servicii de reparații prin
atelierele proprii, consultanță
juridică, consultații și asistență
medicală, ajutoare nerambursabile în bani, alimente, medicamente și asistență socială
la domiciliu. M-a bucurat să
văd că vă bazați foarte mult
pe voluntariatul și solidaritate
oferite de seniori semenilor de
aceeași vârstă. Faceți un lucru
extraordinar și mi-aș dori ca el
să continue.

Ca primar general al
Capitalei, ce ați făcut
și ce veți face pentru
situația vârstnicilor bu
cureșteni?

“Tuturor membrilor C.A.R.P. „OMENIA”
le doresc multă sănătate și putere pentru a duce
mai departe acest proiect”

Eu nu vin să inventez
lucrurile, vin să aplic ce am
văzut în alte părți unde au
avut succes, unele mai pot fi
îmbunătățite����������������
. Sunt acele locuri unde seniorii se pot întâlni
– cum este cazul Centrului de
Zi al dumneavostră, pe care
l-am vizitat - în cadrul unor
ateliere de lucru, de petrecere
activă a timpului liber, unde
fiecare poate să facă ceva ce
îl pasionează, pictură, lectură,
planificarea unor excursii.
Bineînțeles, �����������������
în���������������
cadrul centrelor de zi se pot desfășura și
activități medicale.

succes, care rezolvă și sprijină
foarte multă lume. Autoritățile
și societatea civilă trebuie să
dezvolte în permanență forme
de colaborare prin care să reducă aceste probleme.
Ce credeți că îi lipsește
orașului pentru a se
numi cu adevărat o ca
pitală europeană?

În primul rând cred că îi
lipsește infrastructura, și nu
mă refer doar la cea rutieră ci,
extins, la tot ceea ce înseamnă
domeniul medical, social, la
ce înseamnă sprijinul acordat
Colaborarea între auto tinerilor care au nevoie de o
ritățile publice locale și locuință. În al doilea rând ar
asociații tip C.A.R.P re fi problema ordinii publice și a
siguranței cetățeanului. Acesprezintă o soluție?
ta este un punct la care CapiBineînțeles, eu chiar încu tala nu excelează deloc. O a
rajez astfel de asocieri, de treia prioritate o reprezintă serparteneriate. Mai mult decât viciile, în unele de aproape 25
atât, s-a demonstrat că fără de ani neinvestindu-se nimic,
sprijinul administrației publice mai rău, s-au distrus. Mă refer
locale, orice idee care vine aici la transportul în comun, la
să sprijine această categorie regia de termoficare.
socială nu s-ar concretiza, iar
o astfel de asociere ar fi una de
Ionuț CRIVĂȚ
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Caravana Seniorilor

Drumul spre PARLAMENTUL SENIORILOR

M

ă simțeam un cetă
țean mărunt/Nebăgat în seamă, cu
“
păr cărunt/Sunt recunoscător celor ce-au avut ideea/
Să mă facă parlamentar la
puterea a treia.” G.E.
În perioada 09 – 13 mai
2016, Confederația Caritas Ro
mânia, împreună cu Asociația
C.A.R.P. „OMENIA” București,
partener în cadrul proiectului
„Cetățeni Activi la Puterea a
Treia”, a organizat Caravana
„Cafenelele Seniorilor”.
Orașele Copșa Mică (9
mai), Cluj-Napoca (10 mai),
Satu Mare (12 mai) și Oradea
(13 mai) au găzduit Caravana
„Cafenelele Seniorilor”, acestea devenind puncte-cheie pe
harta cetățeniei active.
În cele 4 cafenele organi
zate în perioada menționată,
la care au participat peste 150
de seniori, reprezentanți ai
autorităților publice locale și
ai mass-media, s-au dezbătut
cele mai presante probleme
ale seniorilor, care vor deveni
priorități pentru Parlamentul
Seniorilor:
„Sunt foarte nemulțumită

de direcția în care merge România, fapt pentru care noi seniorii trebuie să luăm atitudine
până nu este prea târziu.”
„Ca persoană vârstnică,
legislația mă defavorizează și
mă marginalizează. La plecarea într-o excursie, asigurarea
de călătorie este mai scumpă
pentru pensionari. Mă simt
discriminat.”
Concluziile desprinse în
toate localitățile vizitate au avut
ca numitor comun problemele
socio-economice cauzate de
veniturile insuficente, problemele de sănătate inerente vârstei a treia amplificate de lip-

sa serviciilor socio-medicale,
situații de discriminare întâlnite în cadrul unor interacțiuni
cu autorități publice sau alți
membri ai comunității, nerespectarea drepturilor acestora
și „invizibilitatea” în societate.
Mesajul seniorilor a fost
ferm: este important ca au
toritățile publice centrale și
locale să includă nevoile și
potențialul persoanelor vârstnice în managementul serviciilor publice, să îi consulte în deciziile publice pentru
respectarea drepturilor și
libertăților tuturor cetățenilor.
Ionuț ARDELEANU

EDITORIAL

Și voi trebuie să luptați pentru pensie!

(urmare din pagina 1)
eștile din ultimele luni
privind pensiile în plată
sunt din ce în ce mai controversate, media vehiculând
informații alarmante privind
înghețarea pensiilor ori scăderea lor.
Incertitudinea plutește în
aer pentru diferite categorii
de pensionari sau pentru toți,
acuzându-se deficitul la fondul de pensii. Responsabilul
de serviciu este guvernul în
funcțiune, de tehnocrați, care
de fapt sunt tehnotruci, dar
și așa, după unii, nu ar fi „al
nostru”, „al meu”, ci „al lor”.

V

Spațiul politic public românesc este fascinant prin
acuzațiile care se aduc cu
deosebită ușurință, speculându-se “gura păcătosului
care adevăr grăiește”, dar
problema rămâne.
Ce se întâmplă cu pensiile? Ceea ce vor guvernanții.
Au la îndemână o gamă
întreagă de măsuri care se
pot concretiza în politici fiscale, pot lua măsuri pentru o
colectare mai bună și pentru
eliminarea muncii la negru,
pot apela la pilonul II de pensii, așa cum s-a întâmplat în
Polonia, Slovacia, Ungaria

etc. și, de ce nu, să ia măsuri
stimulative de îmbătrânire
activă. Sunt indicii clare că
relaxarea fiscală începută
la 1 ianuarie 2016 prin Noul
Cod Fiscal nu a fost foarte in
spirată, afectând și fondul de
pensii publice.
Dar situația pensionarilor
s-a înrăutățit paradoxal, an
de an, inclusiv în ultimii, unul
din indicatorii relevanți fiind și raportul dintre pensia
minimă și salariul minim brut
pe economie care s-a modificat din anul 2009, când era
de 350 de lei la 600 de lei și
în anul 2016 când a ajuns de

MARATONUL OMENIA

Mișcare la vârsta
a treia

Pe lângă o alimentație
adecvată vârstei a treia,
mișcarea este un element
esențial în menținerea unei
stări de sănătate optime. De
aceea, Asociația C.A.R.P.
“OMENIA” București și-a
propus ca, în scurt timp, să
organizeze, începând cu
luna iunie un amplu maraton, desfășurat în Parcul
Carol, la care să participe
în jur de 100 de membri ai
asociației. Concurenții vor fi
răsplătiți cu diplome de participare și medalii de onoare,
dar și cu multe alte surprize
plăcute. De asemenea, la
Centrul de Zi al Asociației,
au fost organizate sub coordonarea campioanei noas
tre la maraton, doamna
Lucia Radu, pe 25 mai, respectiv 1 iunie, o serie de
acțiuni sportive în vederea
marii întreceri din iunie. Îi
așteptăm cu drag pe cei
interesați, iar detaliile suplimentare le puteți găsi la
Centrul de Zi, coordonat de
domnul Mihai Bajku. Acest
prim maraton va fi urmat,
fără îndoială, de multe alte
activități similare. (I.C.)
la 400 de lei pensie/lună la
1.250 de lei salariu/lună. Ne
bucurăm că a crescut salariul, dar privim cu durere la va
loarea pensiei, mai ales prin
prisma informațiilor primite
de la guvern.
Aveți dreptul la o pensie
predictibilă. Însă pensia nu
trebuie să privească și să îngrijoreze numai pe cei aflați
în plată. În alte țări europene,
sindicatele sunt primele care
se luptă pentru pensii, iar
salariații au alături de ei, de
multe ori în stradă, studenții
care își asumă în acest mod
viitorul. Și, mai este vorba și de solidaritatea între
generații. De ce suntem, pardon, ne lăsăm dezbinați?!?
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Parteneriat
pentru viitor Rata sărăciei în rândul vârstnicilor
România încotro?

P

De peste 15 ani, între
Asociația C.A.R.P. “OME
NIA” și Fundația Principesa
Margareta a României exis
tă o strânsă prietenie și cola
borare, demersurile comune
vizând situația precară a vârstnicilor. În acest scop, zilele
acestea ne-a vizitat la sediul
asociației directorul executiv
al fundației, domnul Mugurel
Mărgărit-Enescu. Domnia sa
a fost impresionat de serviciile
sociale pe care asociația le-a
dezvoltat pentru persoanele
vârstnice, servicii de calitate la
prețuri foarte mici, considerând
că asociația are multe de oferit membrilor săi. Acesta și-a
manifestat dorința continuării
și întăririi colaborării între cele
două organizații prin asigurarea unor servicii mai adaptate vremurilor noastre. “Noi
avem telefonul vârstnicului
adresat persoanelor vârstnice
în�����������������������������
căutare de informații de interes pentru ei sau de socia
lizare, iar C.A.R.P. “OMENIA”
este una dintre destinațiile
pentru pensionari ������������
și����������
unul dintre partenerii cu care sunt
convins că vom lucra mult pe
viitor” a conchis domnul Mugurel Mărgărit-Enescu.
Ionuț CRIVĂȚ

ersoanele
vârstnice se confruntă cu
o serie de probleme
sociale ce afectează pe termen lung condiţia socială
a acestora. Vulnerabilitatea vârstnicilor din România este dată de o serie de
factori printre care şi riscul
de sărăcie. Cifrele publicate de Institutul Naţional
de Statistică pe anul 2014
indică o rată a riscului de
sărăcie sau excluziune socială de 34% pentru populaţia cu vârsta peste 65 de
ani. În prezent, 2.216.324
de pensionari din totalul de
5.109.951 au pensie până
la 700 de lei, mai exact peste 43% din numărul total
de pensionari raportaţi de

Casa Naţională de Pensii
Publice în luna martie 2016.
Acest segment al populaţiei
se confruntă cu o serie de
nevoi şi dificultăţi sociale
care se transpun în dimi-

La marș prin Micul Paris

Să cunoaștem Bucureștiul

Pe doamna Lucia Radu, campioana
noastră în vârstă de 84 de ani și membră a
Asociației C.A.R.P. “OMENIA“ București,
ați cunoscut-o în edițiile trecute. Acum o
regăsiți și în calitate de jurnalist.
“În plimbările mele pe cont propriu
sau în deplasările sportive, respectiv cam
pionate de atletism naționale, balcanice,
europene sau mondiale aveam întotdeauna
un carnețel în care îmi notam despre obiec
tivele turistice din localitățile în care mă
aflam. De data aceasta m-am oprit asupra
Bucureștiului, Micul Paris al perioadei inter
belice. Dacă până în 1850 era o capitală ori
entală care reținea atenția călătorilor străini
numai prin bisericile și casele boierești din
Centrul Istoric, după venirea principelui Ca
rol de Hohenzollern, înfățișarea ei s-a schim
bat după modelul civilizației europene.
Astfel, prin sosirea lui Carol în anul 1866 –
primul rege al României - și revenirea în țară

a boierimii care studiase
în Occident și adusese
bunul gust și cultura de
prinse acolo, Bucureștiul
a primit altă înfățișare. Cu
ajutorul unor mari arhitecți străini, francezi
în special, precum Paul Gottreau (Palatul
CEC, Biblioteca Centrală Universitară, Pa
latul Cotroceni), Louis Blanc (Palatul Mi
nisterului Agriculturii și Domeniilor, Palatul
Facultății de Medicină), Albert Ballu (Palatul
de Justiție), Cassien Bernard (Palatul vechi
al Băncii Naționale), Albert Galleron (Atene
ul Român) etc., s-au creat edificii emblema
tice despre care vom afla în această rubrică
și vom înțelege de ce Bucureștiul s-a numit
Micul Paris. Voi încerca���������������������
����������������������������
să redau istoria mo
dernă a Capitalei văzută prin monumentele
ei definitorii“.
(VA URMA)
LUCIA RADU
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