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Când în jurul nostru 
toate sistemele de 
valori se prăbușesc,

sărăciaatingecotealarmante
în rândulpopulației,prăpastia
între cele două clase defini
torii ale societății românești,
ceasăracășiclasaoameni
lor înstăriți,seadânceștetot
maimult,iatăcă,deundeva,
mai licăre o speranță, semn
căomenianus-astinsînnoi.
Pentru cine nu are ce pune
pemasă și știe cât este de
dramatic atunci când toată
pensiaseducepeîntreținere
șimedicamente,să-țiasigure
cinevaomasăcaldă,gustoa-ă,gustoa-,gustoa
sășihrănitoare,darmaiales
gratis, este o mare bucurie.

Acest lucru îl faceAsociația
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
reșticusprijinulunuigeneros
sponsor,decincioripesăp
tămână, de luni până vineri,

pentru aproximativ 20 de per
soane singure, care nu mai
auniciunsuportfamilial.

Ionuț CRIVĂȚ
(continuare în pagina 2)

Așacumv-amobișnuitdeja,
în fiecare număr al ziarului,
aducemînfațadumneavoastră
o personalitate care răspunde

unor întrebări relevantepentru
problemelecucareseconfrun
tă vârstnicii. De această dată,
am discutat cu domnul Jozef

Goebels, președintele ADR
FlandrașimembrualAsociației
C.A.R.P."OMENIA"București.

(continuare în pagina 2)
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“C.A.R.P.-urile pot fi cel mai bun 
partener al administrației locale”

Lunga vară 
fierbinte
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                        DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ
                        CONT RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON 
Alpha Bank, Sucursala Libertății
AU ÎNCEPUT EXCURSIILE! 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?

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

De cinci ori pe săptămână, la Centrul de Zi

O masă caldă, 
un gest de OMENIE!

tentatele teroriste de 
la Paris și Bataclan 
au confirmat vulne-

rabilitatea Eu ropei la ea 
acasă în fața fundamen-
talismului musulman, in-
diferent de originea și 
cetățenia fanaticilor care 
săvârșesc cele mai abo-
minabile crime. Măsurile 
excepționale de securitate 
luate de Fran ța și Belgia au 
liniștit temporar populația 
din aceste țări și din întrea-
ga UE care așteapta cu ne-
răbdare perioada concedii-
lor și a vacanțelor.

Lunga vară fierbinte a 
atentatelor și amenințărilor 
se pare că nu se termină, 
războiul de tip informațional, 
ima gologic, informal, atipic 
ne provoacă în fiecare zi fiori.

A

- DE CE NU SE DUC MANAGERII ÎN CONCEDIU ÎN ACELASI TIMP?- CA SĂ NU SE VADĂ CĂ MERGE COMPANIA SI FĂRĂ EI!

INTERVIU

 

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

Telefon 021.423.17.49
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(urmare din pagina 1)
Gestul de generozitate

este făcut de domnul Atin
Levent, președintele Aso-
ciațieideAjutorSocialMA
RATHON care, pe lângă
aceastădonație,nevaspri
jini și la construirea viitoa
rei cantine sociale, a cen
trului rezidențial, dar și cu
produsecarevor completa
magazinul nostru social.
Mulțumirea și recunoștința
secitescpechipurilebene
ficiarilor.“Eunuștiualțiicum
gândesc, dar de fiecare
datăcândprimescomasa

caldă de la dumneavoastră,
de laOmenia,oprimesccu
recunoștință, cu lacrimi în

ochi”,nemărturiseștedoam
na Aurelia Marinaș, a cărei
pensie nu îi este suficientă

nicipentruplataîntreținerii.
Este complet singură, nu
mai are pe nimeni,singurul
săusprijin,fiul,is-aprăpădit 
înurmăcupatruani."Este
ominunede laDumnezeu
pentrunoi,nuspuncuvinte
mari,dareuașasimt.Aici,
laCentruldeZi,laOmenia,
mi-am făcut o familie.Așa
îmi imaginez eu că este
o familie", completează
doamnă Marinaș, membră
aAsociațieiC.A.R.P.„OME
NIA”Bucureștide30deani.

Ionuț CRIVĂȚ

(urmare din pagina 1)

Domnule Goebels, cu 
ce impresii ați rămas 
în urma vizitei făcute 
la Asociația C.A.R.P. 
"OMENIA" București?
Am avut ocazia să vizi

tez de câteva ori Asociația
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
rești și săvăddiferiteleser
viciioferite.Facotreabămi
nunată încapitala țăriiunde
supraviețuirea ca persoană
învârstășipensionarnueste
ușoară.Organizațiaestebine
structurată și sunt implicați
mulți oameni dedicați, atât
profesioniști, cât și volun
tari. Grupul este foarte bine
condusde către președinte,
domnul Gheorghe Chioaru,
șiesteîntr-ocreștereperma
nentăcanumărdemembri.

Sunt organizațiile non-
guvernamentale o so lu
ție și un partener pentru 
autorități?

Categoric.Politicieniisunt
aleși de cetățeni pentru a-i
servișinupentruaseservi
pe ei înșiși.ONG-urile sunt
foarteimportantepentrufac
torii de decizie politică. Nu
reprezintă opoziția, ci sunt
formate din voluntari care
încearcăsăschimbelucruri
leîntr-unmodpozitivpentru
întreaga populație. Observ
căniciunulnusebucurăde
suportuldeplinaluneibune
cooperări cu administrația
locală.C.A.R.P.-urile fac, în
parte, treabapecareadmi-
nistrațialocalăartrebuisăo
facăgratuit.Arputeafiatinse
rezultatemultmaibuneprin
tr-ocolaborareeficientăîntre
C.A.R.P.-uri și administrația
locală.Gravestecănimeni
nuascultăONG-urileșinule
iaînserios.

Cât de respectate și a pli
cate sunt legile care vi
zea ză pro tec ția vârstnipro tec ția vârstni-

cilor?
P r o 

blema, în
România,
este că
cea mai
mare par
te a legi
lor sunt 
p r i n t r e 
cele mai
bune din
E u r o p a ,
dar slab
sau deloc
puse în 
ap l i ca re
sau con
c e p u t e
fără a se
stabilimij
loace de a le pune în apli
care. Deci sunt încă multe
defăcutînaceastăprivință.
Atâtdinpunctdevedereso
cial,câtșimedical,persoa
neleînvârstăsuntafectate
și expuse riscului de sără

cie. Politicienii ar trebui să
încercesătrăiascăunancu
banii pe care îi primește o
persoană cu pensia medie
din România și abia după
aceeapot vorbi și lucra ca
experți.

Ana Ioana IRICIUC

PRIETENII C.A.R.P.-ului

O masă caldă, un gest de OMENIE!
De cinci ori pe săptămână, la Centrul de Zi

“C.A.R.P.-urile pot fi cel mai bun 
partener al administrației locale”
În rândul membrilor asociației noastre a intrat un prieten mai vechi al vârstnicilor, 
domnul Jozef Goebels, președintele ADR Flandra și al Fundației TON
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Creșterea alarmantă a
nivelului poluării a dus la
apariția unei noi nevoi, și 
anume: nevoia de ecologi
zare.Acesteinevoiîi vine în 
întâmpinareșiGrupuldeSe-mpinareșiGrupuldeSe-șiGrupuldeSe-iGrupuldeSe
niori Ecologiști, ai Centrului
de Zi al Asociației C.A.R.P.
“OMENIA”. Grupul de bu
nici, care militează pentru
un mediu curat, s-a depla
sat, echipat corespunzător
(cu șepci, șorturi, mănuși
și saci de gunoi) în Parcul
Humulești din sectorul 5.
Au dat astfel un exemplu
nu numai autorităților, dar
și locuitorilor acestui sector.
Această activitate nu este

singulară,asociațianoastră,
prin grupul Seniorilor Eco-
logiști, implicându-se în mai 
multe acțiuni de ecologi
zare. În urma pensiona rilor 
rămâne un București îm
bunătățitvizual,maiușorde
suportat,maiușordeiubit.O
altă componentă importantă
o reprezintă colectarea se-
lectivăadeșeurilor,realizată
lasediulAsociației,darși la
cel alCentrului de Zi, unde
membriiadunădeșeurilece
pot fi reciclate sau valorifi
cateînmoduricreative�pe-înmoduricreative�pe-moduricreative�pe
turi, doze de aluminiu, bor
cane,reviste..etc.

Andreea ȘTEFAN

REALIZĂRILE C.A.R.P.-ULUI

EDITORIAL
Lunga vară fierbinte

(urmare din pagina 1)
Dar, iată că atentatul de 

la Nisa, din sudul Franței, 
cu un număr de 84 de morți 
și peste 200 de răniți, pre-
cum și atentatele din sudul 
Germaniei, săvârșite tot de 
fanatici religioși, fie ei și cu 
probleme psihice, au recon-
firmat că situația nu este 
sub control și vulnerabile 
sunt toate țările Uniunii Eu-
ropene și ale NATO.

Amenințările cu atentate 
în Londra și New York din 
partea ISIS au mărit frica eu-
ropenilor, transformându-
se în spaima care cuprinde 
mase mari de oameni.

De parcă nu era des-
tul, tentativa de lovitură de 
stat din Turcia a umplut 
paharul știind că de acolo 
s-ar putea revărsa asupra 
Europei peste 2 milioane 
de imigranți de religie mu-
sulmană. Dacă mai adău-
găm aproape un milion de 
refugiați din Africa, împinși 
de războaie și foame, pre-
gătit să forțeze gra nițele Ita-
liei și Spaniei, recurgem la 
istorie și ne gândim cât de 
mult seamănă cu situația 
actuală a Uniunii Europene 
drama Imperiului Roman în 
epoca migrațiilor.

Europa, și atunci, și 
acum, este mireasa bo-
gată și fascinantă pentru 
populațiile sărace a două 
continente, Asia și Africa, la 
a căror situație dra matică a 
contribuit din plin.

Se pare că, marile de mo-
crații europene culeg roa-

dele, iar instituțiile demo-
cratice create acasă sunt 
subminate atât din interior, 
cât și din exterior.

În clubul lor, al marilor 
democrații, noi românii am 
ajuns târziu, dar acum tre-
buie să suportăm și con-
secințele terorismului exa-
cerbat și manifestat în cele 
mai barbare și inumane for-
me. Nu ne mai putem depla-
sa în concedii, vacanțe, ex-
cursii în zone încărcate de 
istorie – Egipt, Siria, Irak și 
chiar Turcia, nu putem valo-
rifica oportunități de afaceri 
în aceleași zone, stăm cu 
grijă pentru copiii și nepoții 
noștri care, cu mult curaj, 
își caută un drum în viață. 
Că ne-am făcut concediile 
acasă este până la urmă be-
nefic, dar, ceea ce este mai 
grav, trebuie să privim pes-
te umăr, oriunde ne depla-
săm în Uniunea Europeană 
și poate și în țară.

Omuleți verzi, oameni 
nevăzuți, trafic cu arme și 
ceva tare de tot – bombe 
atomice, bombe cu hidro-
gen, tactice sau strategice 
ne dau insomnii că vin la 
Deveselu. De frica lor, mai 
avem puțin și renunțăm la 
majorări de pensii și sala-
rii, la sporuri, la venituri pe 
ore suplimentare, la condiții 
mai bune de muncă, la tra-
tament în spitale, la produ-
se alimentare de calitate.

Și totuși sperăm la mai 
bine. Dacă nu pentru noi, 
atunci pentru copiii noștri. 
Las’ că vin alegerile!

Seniorii, curățenie 
pentru nepoții lor

CAMPANIA SOCIALĂ 
„Dați 1 leu pentru Cantina Socială!”

Campanianoastrăastârnit interesulatâtal instituțiilor
publiceșiprivate,câtșialcelorcareaudoritsăfacăofaptă
bună.Dorimsămulțumimpeaceastăcalecelorcusuflet
marecarene-au fostalături,darșicelorcareneajută în
continuare pentru realizarea unui vis. La final, vom trage
linieșivăvomașteptacudragalăturidenoișideseniorii
noștri,lainaugurareaCantineiSociale.Văinvitămsădonați
încontinuareîncontulspecialdeschislaAlphaBank,Su
cursalaLibertății:RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON.

Serviciile medicale sunt
vitalepentrumembriinoștri,
de aceea, încercămsă ex
tindem cât mai mult diver
sitateaacestorașisă lefa
cem accesibile unui număr
cât mai mare de membri.
Recent, Asociația C.A.R.P.
"OMENIA" București a în
cheiat un parteneriat de
colaborare cu Policlinica
Socială Regina Maria, o
organizație de caritate de
dicată asistenței medicale
pentru persoanele fără ve
nitsauveniturimici,și fără
asigurare medicală. Pentru

membrii noștri aflați înpra
gulpensionării,carenumai
aunicisalariu,darnicipen
sieîncă,pentruceicuveni
turimici,sauchiarfără,po
liclinicaleoferăposibilitatea
unor investigații medicale
gratuitesaulaprețurifoarte
mici.Locațiileundevăputeți
adresaîncazulîncareaveți
nevoie sau cunoașteți per
soanecarearaveanevoie,
sunt următoarele:Str.Dris
torului,nr.81-88,sector3și
Str.IonCâmpineanu,nr.23,
sector1,București.

Ionuț ARDELEANU

Noi servicii medicale 
pentru membrii Omenia
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Motto: ”Nimeni nar tre-
bui să rămână singur 
când îmbătrânește”

ErnestHeminghway

Singurătatea este apă
sătoare.O resimțim uneori
șiștimcutoțiicâtdecople-
șitoare poate fi câteodată.
Cu toate acestea, singură
tatea nu este mereu la fel
de-a lungulvieții.Odatăcu
procesul de îmbătrânire,
singurătatea tinde adesea
săfieasociatăcu izolarea,
depresiașichiarsădevină
o ”boală” în absența unei
formedesuportemoțional.
Relaționarea cu persoana
vârstnicăcreeazăconexiuni
emoționale puternice care
aducunplusdevaloareșio
stabilitateastăriiemoționale
aacesteia.Decelemaimul
teoriunzâmbet,omânăde

ajutor, o plimbare, o strân
gere de mână diminuează
sentimentul de singurăta
te și-l întărește pe cel de
apartenență lao familie, la
ungrupsaucomunitate. În
lucrurilesimplestăputerea
noastră dea fimai buni și
de a veni în sprijinul per

soanelor vârstnice singure.
Dăruieșteunzâmbet!Întin
de o mână vârstnicului de
lângătine!Făofaptăbună!
Asociația C.A.R.P. ”OME-
NIA” București – sus ți nă
tor activ al drepturilor per-
soanelor vârstnice.

Milena TOMESCU

Singurătatea la vârsta a treiaPastila 
de suflet

n numărul de față al
ziarului nostru, reluăm
discuția despre utilitatea

specialistului psihoterapeut
în viața seniorilor. Unul din
tre motivele pentru prezența
redusă la ședințele cu psi
hoterapeutul a persoanelor
de vârsta a treia este faptul
că nu reușesc cu ușurință
să împărtășească probleme
le cu altcineva sau chiar să
ceară ajutor atunci când e
cazul.Astfel,senioriicarevin
la ședințele de psihoterapie
nuauinițiativăproprie,civin
la îndemnul celor apropiați
sau în urma discuțiilor cu
asistențiisocialidelaCentrul
de Zi al Asociației C.A.R.P.
”OMENIA” București. Opinia
psihoterapeutului Mirela Vlă
doiu este aceea că vârstni
cilor le este greu să plângă,
leestegreusă râdă,cualte
cuvinte „le este greu să fie”.
În ceea ce privește tendința
de actualizare între ceea ce
văd și ceea ce simt, există
o contradicție. Acest lucru îi
facesăseîntrebe„Cumsăfiu
altfel,dacăeuașamăsimt?”.

Gina GEALĂ
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SăcunoaștemBucureștiul

La marș prin Parcul Carol (III)
În parc se mai află și castelul lui Vlad 

Țepeș, de fapt un castel de apă, constru, de fapt un castel de apă, constru-
it în 1906 cu scopul de a alimenta cu apă 
expoziția. Arhitecții Ștefan Burcuș și I. 
Ștefănescu au găsit soluția de a masca 
turnul de apă printro construcție care să 
reproducă, la o scară mai mică, castelul lui 
Vlad Țepeș de la Poenari, județul Argeș.

În prezent, aici se află sediul Oficiului 
Național pentru Cultul Eroilor. Se vizitează 
numai de două ori pe an, întrucât construcția 
este fragilă.

În 1935, sub domnia lui Carol al IIlea, 
al IIIlea rege al României, a fost realizată, 
la intrarea principală în parc Fântâna Zoîn parc Fântâna Zo parc Fântâna Zo-
diacului, care șia căpătat numele datorită 

celor 12 zodii (arh. Octav 
Dicescu și ing. Nicolae 
Caranfil).

Cu Arenele Romane 
încheiem vizita noastră 
în Parcul Carol. Acest 
edi ficiu a fost construit pentru a sărbători 
cele 18 secole de romanitate pe pământul 
Daciei, cât și anii glorioși ai Regatului 
României sub sceptrul lui Carol I.

Aici se țineau evenimente culturale și 
sportive. Și astăzi, sub administrația muziȘi astăzi, sub administrația muzi astăzi, sub administrația muzi-
cianului și inginerului MIHAI Cernea au loc 
concerte și evenimente culturale.

Vă așteptăm în Parcul Carol! 
LUCIA RADU

Î

Dimineață de cultură
Miercuri, 31 august, cu 

prilejul Zilei Limbii Române, 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București, prin cercul de li-
teratură, organizează întrun 
cadru deosebit, la Fitoceai-
năria Santhe, (Str. Lipscani 
nr. 104, zona Bisericii Sfântul 
Gheorghe) o întâlnire cu iubi-
torii de literatură în compania 
unor invitați de seamă. 


