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NOU

Pentru acest număr de 
ziar, care se dorește unul 
mult mai complex și atractiv, 
am ales să aducem în fața 
cititorilor, într-un interviu în 

exclusivitate, o personalita-
te care a scris istoria spor-
tului românesc, care a adus 
țării zeci de medalii de aur și 
pentru care s-a cântat imnul 

național pe podiumurile lumii: 
Ivan Patzaichin. 

Ionuț CRIVĂȚ 

(continuare în pagina 2)

Reprezentanții membri-
lor AGE din țările Uni-
unii Europene, cea mai 

mare rețea europeană a se-
niorilor, reuniți la Bruxelles în 
perioada 5-6 octombrie 2016, 
au tras un semnal de alarmă 
cu privire la agravarea pro-
blemelor cu care se confruntă 
vârstnicii în viața de zi cu zi. 
Fie că vorbim despre țări cu 
sisteme sociale mature sau de 
țări într-o perpetuă tranziție, 
recentele tăieri în bugete, ge-
nerate de criza economică, 
politicile bazate preponderent 
pe măsuri economice, care nu 
includ factorul social, uman, 

au condus la o creștere a fe-
nomenului de dis criminare,  a 
inegalităților sociale și o scă-
dere a calității vieții.  

Toate aceste probleme și 
recomandări de îmbunătățire 
a politicilor vor ajunge la in-
stituțiile europene, după Adu-
narea Generală AGE din luna 
noiembrie. Seniorii români și 
cei din toată Europa așteaptă 
cu nerăbdare ca mesajul lor 
să fie ascultat, iar îmbătrâni-
rea activă și demnă să fie o 
realitate de zi cu zi, și nu doar 
una dezirabilă. 

(continuare în pagina 5)

Ionuț ARDELEANU

Generația de aur

Dacă nu exista Delta, ea trebuia 
inventată pentru Ivan Patzaichin

Problemele sociale ale vârstnicilor 
iau amploare în toată Europa!

eși campania electo-
rală pentru alegerile 
parlamentare nu a în-

ceput oficial, încă din luna 
septembrie viața publică s-a 
animat, principalii actori po-
litici s-au poziționat și mass-
media s-a implicat.

Partidele mari fac cu-
ră țenie în propria ogradă, 
caută personaje curate și 
dacă se poate cu notorie-
tate, renunță la vechii lideri 
centrali și locali cu dosare 
deschise la DNA, cauzate de 
faptele lor și bunăvoința de-
latorilor care, la rândul lor, 
au dosare. Aceste partide au 
înțe les cu greu așteptările 
elec  to ratului, atât ale tine re-
tului cât și ale vârstnicilor, 
mereu înșelați.

CARICATURA LUNII

PENSIE
MEDICAMENTE

MÂNCARE

GAZE CREDITE
FACTURI

TELEFON

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

SEMNAL DE ALARMĂ: 

Inginer 
Gheorghe 
Chioaru, 
reprezentantul 
seniorilor români



2 Anul I Nr. 10/2016PRIETENII C.A.R.P.-ului

(urmare din pagina 1)

Este atât de mare încât 
românii i-au ridicat o 

statuie în fața stadionului 
Dinamo. Pentru el s-a cân-
tat imnul României de nenu-
mărate ori pe podiumurile 
olimpiadelor și campionate-
lor mondiale, întregind echi-
pa celorlalți trei magnifici ai 
sportului românesc: Nadia 
Comăneci, Ilie Năstase și 
Gheorghe Hagi. Pe lângă 
ambiție și voință, Dumne-
zeu l-a iubit și l-a înzestrat 
cu harul de a avea mulți 
prieteni. Nu a pus pagaia în 
cui, este mereu activ la cei 
67 de ani și demarează pro-
iecte de promovare și salva-
re a Deltei Dunării. 

Domnule Ivan Patzai
chin, �n �rim�vara anu�n �rim�vara anu �rim�vara anu
lui viitor se �m�linesc 50 
de ani de când ați �le
cat din satul natal, de la 
Mila 23...

Da, așa este, în martie 
fac exact jumătate de secol 
de când am intrat în familia 
sportului românesc. Atunci 
când am plecat din Deltă, am 
făcut-o cu gândul să devin 
campion, iar oamenilor de 
acolo le-am rămas cumva 
dator, pentru că, tot ceea ce 
am realizat eu, am realizat 

datorită educației primite de 
la părinții mei, de la buni-
cii mei și localnicii din satul 
meu. Acolo am învățat să am 
respect față de muncă, față 
de cei din jurul meu și cred 
că lucrul acesta m-a făcut, 
de-a lungul carierei mele, să 
mă întorc cumva și către ei, 
să încerc să-i ajut într-o for-
mă sau alta. 

Recent va fost dat titlul 
de Doctor Honoris Ca
usa al Universit�ții de 
Educație Fizic� și S�ort. 
Cum ați �rimit aceast� 
distincție? 

Cu emoție și cu onoa-
re, pentru că la orice m-aș fi 
gândit, dar nu la acest titlu, 
la faptul că am fost inclus în 
lumea academică. Nu știu în 
ce măsură merit lucrul aces-
ta.Nu m-am gândit niciodată 
la o asemenea onoare. În-
totdeauna mi-am dorit să fac 
lucruri mai bune, întotdeau-
na am pășit în lumea aces-
tui sport, în familia sportului 
românesc, și am dăruit ceea 
ce am considerat eu că sunt 
în stare să fac și întotdeauna 
am zis că nu e suficient cât 
am făcut. 

Cum se vede s�ortul ro
mânesc de azi �rin ochii 
unui cam�ion? 

Sportul, în general, nu prea 
a fost apreciat și considerat o 
prioritate de către cei care au 
condus România în ultimii 26 
de ani. Sportul românesc avea 
școli, strategii, avea proiec te 
pe termen lung, existau niște 
campionate școlare sau uni-
ver sitare, sportul de masă, 
din care se alegeau sportivi 
de performanță, chiar și acea 
Da ciadă care a adunat lumea 
la mișcare. Acum,  în sport nu 
există decât cei care își permit 
să facă sport. Cei care fac sport 
au părinți care își permit să le 
cumpere echipament, să le 

creeze cantonamente și even-
tual să le plătească și profesori.

S�unețimi trei cuvinte 
care �l caracterizeaz� �e 
Ivan Patzaichin?

În primul rând ambiția, 
voința și, aș pune pe al treilea 
loc, prietenia. Am zis că Dum-. Am zis că Dum-
nezeu m-a iubit și mi-a dat 
acest har de a-mi alege priete-
nii, de a-mi atrage oamenii lân-
gă mine, fiecare dintre ei con-
tribuind la ascensiunea mea.  

Ionuț CRIVĂȚ

Între dou� �lec�ri 
la Mila 23, 
iam r��it câteva 
momente 
multi�lului cam�ion 
și lam rugat s� ne 
s�un� �ovestea 
celui care a �mblâzit 
valurile Dun�rii 

Dacă nu exista Delta, 
ea trebuia inventată 

pentru Ivan Patzaichin

Palmaresul unui campion
l  A participat la 5 ediții ale 

Jocurilor Olimpice unde 
a cucerit  7 medalii dintre 
care 4 de aur;

l  A câștigat 22 de titluri la 
11 ediții ale Campiona-
telor Mondiale unde a 
cucerit 9 medalii de aur  
și 4 medalii de argint; 

l  Este Maestru Emerit al 
Sportului, Maestru Inter-
național al Sportului și 
An trenor Emerit;

l  Este decorat cu Ordinul 
Olimpic Colanul de Pla-
tină, Ordinul Național 
“Serviciul Credincios” 
în gradul de Ofițer și cu 
Decorația Regală “Nihil 
Sine Deo”.
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Cetățeni de toate vârstele 
și-au dat întâlnire sâmbătă, 
1 octombrie 2016, începând 
cu ora 19:00, la centrul co-
mercial Sun Plaza, pentru a 
sărbători Ziua Internațională 
a Persoanelor Vârstnice, îm-
bătrânirea activă și solida-
ritatea între generații, dar și 
bucuria de a trăi și a gesturi-
lor simple care pot schimba 
vieți, printr-un moment artistic 
inedit în România: flash mob 
intergenerațional. 

Organizat de Confederația 
Caritas România, în parte-
neriat cu Asociația C.A.R.P. 
„Omenia” București în cadrul 
proiectului „ Cetățeni Activi la 
Puterea a Treia”, flash mob-ul 
a adus împreună 15 seniori și 
15 tineri care au creat un mo-
ment coregrafic spontan pe 
piese celebre. Impresionați și 
captivați de mișcările antre-
nante, zeci de trecători s-au 
alăturat, au dansat, au aplau-

dat și au făcut poze. 
La final, participanții au 

transmis un mesaj important: 
„Seniorii și tinerii sunt cetățeni 
activi la puterea a treia. În 
anul 2017, România va avea 
un Parlament al Seniorilor!”

„În general, noi, tinerii, 
ne gândim la oamenii vârst
nici asociindui de cele mai 
multe ori cu bunicii noștri, 
oameni calzi și buni, dar 
cumva inca�abili de a mai 
lua �arte la activit�ți socia
le, mai ales când vine vorba 
des�re acțiuni ce necesit� 
un efort fizic. Cam așa ve
deam lucrurile �ân� acum, 
când �rin �artici�area la 
acest flash mob am avut 
sur�riza de a �ntâlni nu oa
meni �n vârsta, ci oameni 
... f�r� vârst�, oameni �li
ni de viaț� și de o�timism, 
mai ceva ca noi tinerii”, ne-a 
declarat un tânăr participant.

Ionuț ARDELEANU

Flash Mob intergenerațional inedit 

Trei generații dansează 
pentru seniori!

Omenia, un ziar pe gustul vârstnicilor
Când am pornit-o, la în-

ceputul acestui an, pe drumul 
editării unui ziar al aso  ciației 
noastre, un ziar de dicat  per-
soanelor vârstnice, membrilor 
și viitorilor mem bri ai Asociației 
C.A.R.P.  “OMENIA” București, 
am avut în minte un singur 
gând: puterea unui C.A.R.P. 
stă în numărul de membri, cum 
bine spune de fiecare dată 
domnul  președinte Ghe orghe 
Chioaru. Așadar am încercat 
ca prin intermediul acestui ziar 

să ne facem și mai cunoscuți, 
iar activitățile și avantajele de 
a fi membru al asociației să fie 
mult mai vizibile.  

Redacția ziarului lansează 
un nou format al publicației cu 
o tematică mult mai diversifi-
cată în informații și atitudine, 
în care își vor găsi locul și 
pagini pentru mică publicita-
te. Presa scrisă se chinuie să 
supraviețuiască pe piața li be-
ră, ziarele abia dacă se  auto-
finanțează din vânzări și abo-

namente. La fel și noi reușim 
cu greu să acoperim costuri-
le editării, mai ales acum că 
ne-am extins ca format tipogra-
fic și din această cauză punem 
la dispoziția viitorilor parteneri 
spații publicitare și de promo-
vare. Nu vă ascundem faptul 
că vom avea și un tiraj con-
siderabil mai mare aproape 
comparabil cu cel al cotidiane-
lor consacrate, iar aria noastră 
de acoperiere va fi evident mai 
extinsă. Veți regăsi în pagini-

le ziarului  articole tematice și 
dedicate vârstei a treia, sfatul 
medicului, asistență socială, 
po veștile vârstnicilor, poșta re-
dac ției, călătorii și petrecerea 
timpului liber, excursia lunii, 
sfaturi utile și multe altele. Ră-
mâne valabil îndemnul pe care 
vi l-am adresat în primul număr 
al ziarului, Prin noi OMENIA 
există, pentru bunici, părinți 
dar și pentru dumneavoastră, 
cei care nu ați aflat încă de noi! 

Ionuț CRIVĂȚ

(urmare din pagina 1)

Au încercat cosmetiza-
rea și se îndreaptă greu 
spre schimbare. Partidele 
nou apărute M 10, Partidul 
România Unită, ALDE, Par-
tidul Mișcarea Po  pulară, 
Uniunea Salvați Ro mânia, se 
poziționează în forță pentru 
a rupe din elec toratul fidel 
principalelor două partide 
politice și pentru a câștiga 
cât mai mult din electoratul 
indecis, deoarece membrii 
proprii și simpatizanții nu 
sunt suficienți pentru a trece 
lejer pragul electoral și a sa-
tisface ambițiile de a ajunge 
la guvernare.

Și noi vârstnicii, amăgiți 
de 26 de ani de promisiu nile 
celor care ne-au guver nat 
urmărim cu interes situarea 
tuturor partidelor, încercând 
să facem o ale gere care să 
ne satisfacă așteptările. Ne 
dorim cu toții pace, nu război, 
ne dorim pace socială, nu 
răfuială “ca la ușa cortului”, 
ne dorim un trai decent, pen-
sii care să ne recunoască 
munca și nu pensii folosite 
ca armă politică, iar pen-
tru copiii și nepoții noștri o 
Românie a bunăstării.

Care dintre partidele po-
litice ne oferă ce ne do rim? 

Din declarații, toate… Care 
se țin de cuvânt? Din fapte, 
cele vechi, nu. Cele noi ce 
vor face? Aproape toate 
sunt conduse de oameni 
pro  veniți din cele vechi.

Să avem încredere în 
cei care nu au mai făcut po-
litică? Așa ar trebui, dar fiind 
plătiți din afară, după cum 
se afirmă, nu avem cura-
jul. PRU copiază programul 
USR sau invers, fostul pre-
mier plagiază strategia actu-
alului premier sau viceversa, 
și totuși cu cine votăm? Ne 
îndreptăm atenția spre me-
dia, mai mult spre televiziuni 
care evi dent transmit cele 
mai multe mesaje. Dar, aici 
ce să vezi? Lim bajul decent 
a făcut loc ar goului, limba-
jului de ma hala, inclusiv în 
gura unor tineri formatori 
de opi nie. Mai grav, argoul 
utili zat frecvent, inclusiv de 
politicieni, tinde să revină în 
sferele cele mai înalte ale pu-
terii și nu ne ajută să alegem 
în cunoștință de cauză.

Avem o limbă frumoasă, 
și putem să ne exprimăm 
nuanțat. Să lăsăm argoul 
deo parte în campania elec-
to rală, această agresivitate 
verbală favorizând dezvol-
tarea celei fizice în toate 
nuanțele ei.

 CRONICA LUNII
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Între 1866 și 1882, pe 
fondul tensiunilor apărute pe 
scena relațiilor internaționale, 
dar și a crizelor ivite în ra-și a crizelor ivite în ra-ivite în ra-
porturile dintre Principatele 
Unite și Imperiul Otoman, se 
impune ideea fortificării țării 
și se enunță principiile unui 
sistem defensiv adaptat la 
realitățile reliefului și frontie-
relor României.

Astfel, în 1882 este for-
mată o comisie condusă de 
generalul Gheorghe Manu, 
cu misiunea de a alcătui pro-
iectul de fortificare al țării. 
Lipsiți de experiență în do-
meniu, ofițerii români se văd 
nevoiți să apeleze la consilie-
rea unor specialiști străini. 

Primele studii sunt reali-
zate de ofițeri din Marele Stat 
Major prusac, dar, în condițiile 
agravării crizei diplomatice, 
Carol I își îndreaptă atenția 
către un specialist dintr-o 
țară neutră, Belgia, Henri 
Alexis Brialmont. Acesta ac-
ceptă provocarea, dar, având 
în vedere statutul țării sale, o 

astfel de implicare putea fi 
privită ca o încălcare a limite-
lor neutralității. Soluția găsită 
a fost aceea de a-și justifica 
prezența pe teritoriul româ-
nesc printr-un popas în dru-
mul spre Orient și, deci, un 
ajutor oferit pe căi neoficiale.

În 1883 se votează pri-
mele fonduri pentru fortificații, 
iar echipa generalului Brial-
mont finalizează planul for-
tificațiilor la sfârșitul lunii mai 

1884. Linia principală de lup-
tă, centura forturilor și a bate-
riilor intermediare, era orga-
nizată pe 3 sectoare.

Cu toate că era menit să 
reprezinte o ultimă barieră 
de apărare a Capitalei în ca-
zul unei invazii, sistemul de 
fortificații al Bucureștiului nu 
a fost niciodată supus încer-
cărilor războiului, fiind dezar-
mat la intrarea României în 
Primul Război Mondial.

Forturile Bu-
cureștiului se află 
într-un proces 
constant de de-
teriorare. Astăzi 
au mai rămas 17 
forturi și 13 bate-
rii intermediare, 
din cele 36 de 
construcții inițiale, 
restul fiind distru-
se din cauza unor 
explozii acciden-
tale ale depozite-
lor de muniții. 
Ma joritatea sunt 
de gradate, pără-
site și inundate. 

Multe se află pe teritoriul unor 
unități militare, dar nu au mai 
fost folosite. Unele au fost 
utilizate, de-a lungul timpului, 
în scopuri total opuse celor 
inițiale, acum fiind ascunse 
sub vegetație, aproape invi-
zibile trecătorului. Astfel, zi 
după zi, se pierde o pagină 
din istoria Bucureștiului.

Ana Ioana IRICIUC

Din �aginile c�rții de istorie

Forturile Capitalei – structurile 
impresionante uitate de locuitori

Să cunoaștem Bucureștiul

Pe Calea Victoriei...
S�re sfârșitul verii 

atle tele de la OMENIA au 
f�cut o excursie la Palatul 
Mogoșoaia. Au traversat 
cu microbuzul Calea Vic
toriei �entru a ajunge la 
destinație. Stiți c� aceasStiți c� aceas
t� arter� se numea Podul 
Mogoșoaia? 

Dac� nu știți v� voi �o
vesti istoria ei. Este una 
din cele mai vechi artere 
ale Bucureștiului. Înainte 
de domnia lui Constantin 
Brâncoveanu strada nu 
f�cea �arte din București, 
numele ei fiind Drumul 
Brașovului.

Abia �n anul 1692 a fost 
deschis de domnitorul 
Con stantin Brâncoveanu 

sub numele de Podul Mo
go șoaia cu sco�ul de a 
face leg�tura �ntre Palatul 
domnesc de lâng� Cur
tea Veche și moșia sa din 
Mogoșoaia. Astfel, a de
venit �n secolul al XVIIlea 
strad� domneasc�.

Ea a fost �avat� cu bâr
ne groase de stejar nu
mite “�adini”, lungi de 8 
metri, motiv �entru care 
strada sa numit Podul 
Mogoșoaia.

Mai târziu �n anul 1824 
sa trecut la �avarea ei cu 
�iatr� de râu, iar �n 1864 
cu �iatr� cubic� din granit 
adus� din Scoția. Asfaltat� 
ulterior du�� Primul R�z
boi Mondial, a devenit una 

din cele mai selecte artere 
ale Ca�italei.

Numele de Calea Vic
toriei la �rimit �n 1877 �n 
urma r�zboiului de Inde
�en denț�.

Ea se �ntinde �e o lun
gime de 3,25 km de la 
S�laiul Inde�endenței �â n� 
�n dre�tul cl�dirii Guvernu
lui României.

Ce nu se știe �ns� e c� 
iluminarea era f�cut� cu 
șomoioage �mbibate �n ��
cur� sau r�șin�, iar �n 1871 
folosinduse gazul metan.

Mai târziu, �n 1882 au 
a�� rut �rimele instalații 
elec trice �n fața Palatului 
Regal. În secolul al XIXlea 
Podul Mogoșoaia era zona 

�n care oamenii ieșeau s� 
se �limbe și s�și ex�un� 
ținutele cele mai scum�e, 
fiind cea mai select�  arte
r� a Bucureștiului. Aici se 
g�seau cafenele, hanuri și 
cofet�rii, iar mai târziu, b�n
ci, hoteluri și edificii des�re 
care vom vorbi se�arat.

Plimbare �l�cut�!
LUCIA RADU
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ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“  BUCUREȘTI

DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ
UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

Cont bancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
Al�ha Bank (sucursala Libert�ții, Sector 5)

Mai multe detalii �uteți g�si �e www.car�omenia.ro, 
www.omeniatv.ro, sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  
“OMENIA” București din Str. Amurgului nr. 53, cod �oștal 
051983, Sector 5, București. 

publicitate

O mas� cald� �nseamn� de cele mai 
multe ori o șans� �entru o viaț� mai 
bun�. Al�tur�te cam�aniei și �ntinde 

o mân� de ajutor vârstnicilor nevoiași.  

(urmare din pagina 1)

În perioada 5-6 octombrie 
2016, domnul Gheorghe 
Chioaru, președinte al Aso-

ciației C.A.R.P. ”OMENIA” 
Bu curești și al Federației Na-
ționale ”OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România, a partici-
pat la Ședința Consiliului de 
Administrație al Platformei 
Eu  rope AGE, organizată la 
Bruxelles. Printre cele mai im- Printre cele mai im-
portante teme cu impact major 
asupra promovării drepturilor și 
protecției sociale a persoanelor 
vârstnice s-au numărat: revizu-revizu-
irea Planului Internațional de 
Acțiune privind Îmbătrânirea 
Activă de la Madrid (MIPAA), 
drepturile omului la nivelul UE 
și la nivel internațional, acordul 
privind schimbările demo gra-
fice. Membru în cadrul Con si -
liului de Administrație al aces  tei 
platforme europene a seniorilor, 
domnul Gheorghe Chioaru a 
purtat discuții constructive cu 
reprezentanții țărilor participan-

te cu privire la principala provo-
care cu care se confruntă per-
soanele vârstnice din România 
și inițiativele la nivel local care 
pot contribui la dezvoltarea de 
politici și advocacy. 

În cadrul întâlnirii au fost 
prezentate și analizate reco-
mandările esențiale pentru 
Pla  nul Internațional de Ac ți-

une privind Îmbătrâni rea Ac tivă 
de la Madrid (MIPAA) pe care 
guvernele na țio nale trebuie să 
le ur gen  teze: recunoașterea 
pro vo  cărilor majore cu care 
vârstnicii se con fruntă în pre-
zent, pro mo varea planului în 
rândul autorităților, evaluarea 
refor melor actuale și viitoa-
re în vederea asigurării unui 

trai decent pentru toți vârst-
ni cii, monitorizarea pro  gre-
su lui înregistrat de evo lu  ția 
obi ectivelor acestui plan, în lă-
turarea barierelor în tâm  pi  nate 
de vârstnici și orga niza  țiile 
reprezentative în mo nitorizarea 
și imple men tarea planului etc.

Principalele concluzii re-
ie șite în urma discuțiilor din-
tre reprezentanții vârstni cilor 
prezenți au vizat conse-
cințele majore pe care le-au 
avut până în prezent redu-
cerile masive din bugetele 
naționale ca urmare a crizei 
economice, care au afectat 
sistemele de protecție soci-
ală, precum și amploarea fe-
nomenului de discriminare a 
persoanelor vârstnice.

Ionuț ARDELEANU

SEMNAL DE ALARMĂ: 
Problemele sociale ale vârstnicilor 

iau amploare în toată Europa
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Într-o societate caracteri-
zată prin creșterea numă-
rului de pensionari și scă-

derea celui de contributori la 
Fondul de Pensii, riscul alu-
necării în umilință, neputință 
sau agonie mai poate fi evi-
tat, de către cei aflați în prima 
categorie, prin redobândirea 
și menținerea respectului 
de sine. Adesea pe nedrept 
înlăturați, de parcă ar pur-
ta vreo vină că au ajuns la 
o vârstă înaintată, ei își pot 
controla și menține traiul în 
parametrii supraviețuirii doar 
prin prisma satisfacerii ne-
voilor primare, ceea ce este 
prea puțin întrucât senectu-
tea este însoțită frecvent de 
boli care necesită tratamen-
te costisitoare, uneori chiar 
asistență de specialitate la 
domiciliu. Încercați nu nu-
mai prin restricții la alimente 
și servicii medicale, ci și prin 
marginalizare, își găsesc de 
multe ori o vină nemeritată, 
adâncindu-se în pierderea 
respectului de sine care, par-
că în anumite cazuri, se mă-
soară după alte reguli.

Învățând unii de la alții, 
după inevitabile încercări 
și erori și fără a avea o for-
mulă clar definită la început, 

modelul care a condus la 
crearea proiectelor sociale 
ce se derulează în prezent 
la Asociația C.A.R.P „OME-
NIA” București, s-a năs cut 
din nevoia firească de adap-
tare și acceptare a schimbă-
rilor determinate de perioada 
tranziției în societatea româ-
nească post-decembristă prin 
sprijinirea persoanelor vârst-
nice cu ajutoare financiare, 
materiale, servicii medicale, 
dar mai ales cu servicii soci-
ale de redare și menținere a 
demnității bătrânilor noștri.

Din dorința de a recon-
strui încrederea pierdută în 
ceea ce privește utilitatea 
acțiunilor vârstnicilor, pla sân -
du-i în locul  cuvenit experi-
enței și înțelepciunii acumula-
te de-a lungul timpului, dar și 
ca o motivație pentru schim-
barea  percepției și men ta-
lității societății în sensul de 
a-i integra ca parte care nu 
poate lipsi dintr-un organism 
social sănătos, o serie din 
acțiunile desfășurate în pa-
ralel cu proiecte sociale di-
verse reprezentate de terapii 
ocupaționale, s-a constituit 
într-un ansamblu de activități 
ce se vor a fi reale motive de 
bucurie și sprijin pentru sufle-

tele membrilor noștri vârstnici.
Asociația C.A.R.P „OME-

NIA” București reușeste să-și 
atingă scopul principal, re-
dând demnitatea celor ne gli-
jați de societate, prin faptul 
că îi responsabilizează și îi 
adună laolaltă, creând o co-
muniune și o comunitate mai 

închegată. Vârstnicii găsesc 
ușile Omeniei deschise și 
prieteni omenoși care-i încu-
rajează să treacă dincolo de 
prag și să poposească aici, 
la noi, unde, ne place să cre-
dem, punem pansamente pe 
suflete.

Daniela ITU

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

”Omenia”, pansament pentru suflete

Portretul unei senioare 

Familie cu tradiție, în care 
bunicul era cantor iar mămu-
ca și tătuțul cântau muzică 
populară, ea era fala  tuturor 
pe podiumul cel mai  înalt la 
concursurile muzicale. Săte-
nii o rugau să cânte la nunți, 

la muncile câmpului, la ser-
bările Casei de Cultură. A 
venit la Omenia mai demult 
și n-a stat deloc pe gânduri 
când a aflat că aici se înfiin-
țează un cor al pensionarilor, 
numărându-se printre mem-
brii fondatori. Aurica Țincu 
își amintește cu emoție cum 
se străduiau primii coriști 
«să iasă bine spectacolele» 
și cum Omenia «le-a reîn- cum Omenia «le-a reîn-
noit pofta de viață unor oa-
meni care nu mai aveau 
prea multe așteptări la vâr-
sta lor». Și iat-o solistă din 
nou, interpretând perfect, 
c-o lacrimă furișată-n colțul 
ochiului, jinduind la mămuca 
și tătuțul care-au iubit și ad-
mirat atât de mult talentul 
ei, neîndrăznind să vise - 
ze într-atât încât ar mai fi 
putut s-o asculte încă o dată 
de dincolo de ani. (D.I.)

AURICA ȚINCU
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Oferă membrilor împrumuturi �e loc sau a doua zi, rambur-
sabile între 6 și 24 de luni, cu dobânzi avantajoase. 

În prezent, avem peste 47.000 de membri care beneficiază 
şi de servicii de asistență socială, ajutoare nerambursabile, 
compensări parţiale a costurilor de spitalizare şi a tratamentelor 
în staţiune, precum şi de ajutoare de deces.

Membrii beneficiaz� de servicii cu tarife subvenţionate la 
frizerie (exem�lu: un tuns cost� 3 lei!), coafur�, manichiur�, 
�edichiur� (servicii cosmetic�), kinetotera�ie, consultaţii şi 
tratamente medicale generale, oftamologie, stomatologie, 
cizm�rie, croitorie, re�araţii electronice şi electrocasnice, 
re�araţii instalaţii sanitare şi termice. Celor care au nevoie 
le sunt �use la dis�oziţie gratuit mijloace ajut�toare de de
�lasare. Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” București organizea
z� excursii şi �elerinaje cu trans�ort �arţial subvenţionat. 

Asociația C.A.R.P. OMENIA București

Ca să beneficiaţi de toate aceste facilităţi vă aşteptăm 
să vă înscrieţi ca membri, la sediul nostru din 

Str. Amurgului , nr. 53, sector 5, 
Bucureşti, Tel/Fax: 021423.17.49; 021456.36.99; 

Email: car�.omenia@yahoo.com; 
Web: www.car�omenia.ro; www.omeniatv.ro

- împrumuturi și servicii avantajoase –

Telefon cu tarif normal �n rețeaua Romtelecom, din toate rețelele
021 9615

PUBLICITATE

VÂNZĂRI
Vând imprimantă Canon, 
nouă, nefolosită, necesită 
car tușe. 100 lei. Telefon: 
0725.910.755

Vând apartament 3 camere, 
etaj  1/4, cartier  Alexandru 
cel Bun, Iași. Preț - 36.000 
euro negociabil. Telefon: 
0726.002.453
Vând autoturism marca Opel 
Astra Clasic, an de fa bricație 
1997. Detalii la telefon: 
0723.362.731

Vând colecție revista  „Ma-
gazin Istoric” pe primii 15 
ani de la apariție. Telefon: 
0733.689.865

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Caut persoană sau familie 
pentru muncă în gospodărie, 
ofer cazare și masă în Vi-și masă în Vi- masă în Vi-în Vi- Vi-
dele, jud. Teleorman.  Ștefan 
Drăghici, 0769.389.323.

Îngrijire vârstnic – gătit, menaj 
ușor, cumpărături. Predan 
Maria, telefon: 0722.977.217

Îngrijire bătrâni, copii, me-
naj, gătit, fost bucătar-os pă-
tar. Ștefănescu Berta, tele-Ștefănescu Berta, tele- Berta, tele-
fon - 0766.403.263

 Ofer servicii de menaj și 
cumpărături. Chioveanu  Ma-
ria, telefon - 0731.913.739.
Menaj, îngrijire bătrân depla-
sabil. State Aurica, telefon -  
0768.878.681

OFERTE SERVICII
Reparații televizoare, e lec-
tro casnice, la prețuri avanta-
joase  în cadrul Centrului de 
prestări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu-
rești. Detalii la telefon: 
0752.001.416 sau la telefon: 
021.423.17.49/ interior 239. 
Efectuez și deplasari la do-și deplasari la do- deplasari la do-
miciliu.

Cabinet de kinetoterapie 
și masaj, în cadrul Aso-
ciației C.A.R.P. “OMENIA“ 
București. Program: luni-vi-
neri, 07.30-16.30. Detalii la 
telefon: 0721.419.688, kine-
toterapeut  Nițu Valentin.

angajează 
CASIERI ZONALI

cu diplomă de absolvire 
studii medii

 cu domiciliul stabil �n sectoarele 
1,2,3 și 4 din Munici�iul București;
 Domnești  Jud. Ilfov;
 Tunari  Jud. Ilfov;
 Periș  Jud. Ilfov;
 Mihai Bravu  Jud. Giurgiu
 C�lug�reni  Jud. Giurgiu
 Oto�eni  Jud. Giurgiu
 Vidra  Jud. Ilfov

MICĂ PUBLICITATE

Comenzile de mică publicitate se fac de 
luni până vineri între orele 

9.00 - 15.00.
Relații la tel: 021.423.17.49/int. 219

Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A PENSIONARILOR “OMENIA“ București

Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5

Relații la telefon: 0752.001.428; 
0752.001.431; 021.423.17.49
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Într-o societate aflată în 
plină expansiune și ”agre-”agre-
sată” de factori sociali 

multipli și complecși un sis-
tem de protecție socială dez-
voltat și măsuri economice 
coerente trec de la dezide-
rate la obiective strategice 
esen țiale pentru reducerea 
riscurilor, asigurarea sus te-
nabilității economice și pro-și pro-pro-
movarea bunăstării sociale 
a membrilor acesteia.

În România, tendințele 
de mografice indică o scăde-
re a populației tinere cu vâr-
sta cuprinsă între 0 și 14 ani 
concomitent cu o creștere a 
populației vârstnice peste 65 
de ani. O analiză compara-
tivă a datelor statistice pu-
blicate de Institutul Național 
de Statistică arată că la 1 
ianua rie 2016 populația cu 
vârsta cuprinsă între 0 și 
14 ani era de 3.274.662, cu 
44.005 mai mică decât cea 
înregis trată la 1 ianuarie 
2015 pentru același seg-

ment de populație. Pe de 
altă parte, datele Institutului 
indică o creștere a populației 
vârstnice de 66.677 la 1 ia-
nuarie 2016 (3.485.429 per-
soane), comparativ cu cifrele 
pu bli cate la 1 ianuarie 2015 
(3.418.752 persoane).

Accelerarea procesului de 
îm  bătrânire a populației va 
produce, în țara noastră, e fec-
te negative pe termen me-
diu și lung și, în același timp, 

presiuni considerabile asupra 
bugetului de stat și, implicit, 
asupra sistemelor de asigu-
rări, de pensii publice, respec-
tiv de sănătate. Dezvoltarea 
unor politici publice și a unor 
măsuri stabile de politică de-
mografică, diversificate și mo-
delate cât mai specific, trebu-
ie asumată și reglementată 
corespunzător de către auto-
ritățile publice centrale. 
 Milena TOMESCU

Îmbătrânirea populației încotro?
Odată cu 

ve  nirea tempe-
raturilor scă  zute 
și a trecerii 
bruște din-
tre anotim-
puri, orga nis mul 
se resimte și are nevoie de 
adaptare. Când eram copil, 
bunica mea pisa cojile de ou 
de țară și le amesteca împre-
ună cu mierea dintr-un bor-
can din care consumam câte 
o linguriță în fiecare dimineață 
pe nemâncate. După un timp, 
mama a preluat rețeta și a 
adăugat și puțină lămâie fiar-
tă. Această combinație de 
gusturi poate fi îmbunătățită, 
după preferință, cu cătină, cu 
ghimbir sau cu orice alt fruct 
care are în com ponența sa 
vitamina C. Pentru tuse con-
vulsivă, bunica mea avea me-
reu în casă sirop de muguri de 
brad și câte o gutuie galbenă 
pe care o punea la copt pe 
raftul sobei sau direct pe plita 
încinsă peste care mai adăuga 
puțină miere, după gust.  Ne 
spunea că este cel mai bun 
leac, că omoară toți microbii. 
Pe atunci, credeam că dacă 
sorb puțin din licoarea fierbinte 
trec toate numaidecât. Pe lân-
gă toate aceste lucruri, toamna 
ne strângea pe toți la un loc, la 
căldura sobei și ascultam cele 
mai năstrușnice povestioare 
pe care bunica ni le spunea, 
multe dintre ele inventate sau 
chiar reinterpretate, dar toate 
aveau câte o povață.

Gina GEALĂ
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Alături de semeni

Caravana OMENIA 
sprijină sinistrații din Galați

     Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București 
nu a stat �e gânduri atunci când o cala
mitate natural� a adus suferinț� seme
nilor noștri, ea  �ndre�tânduși atenția, 
ajutorul și com�asiunea și asu�ra al
tor C.A.R.P.uri. Astfel, echi�a noastr� 
sa de�lasat �n localit�țile Slobozia Co
nachi, Cuza Vod�, Pechea, localit�ți din 
județul Galați, afectate de inundațiile din 
ultima vreme, unde au fost distribuite 60 

de �achete cu alimente de strict� nece
sitate și sume nerambursabile �n bani 
�entru 40 de membri C.A.R.P. Galați, 
res �ectiv 100 RON / �ersoan�. Din ne
fericire acest demers și aceast� mobi
lizare sunt a�roa�e singulare, oameni 
de afaceri, mari concerne financiare și 
lanțuri de su�ermarketuri se fac, trist �n 
acest context, c� �lou�. 

Ionuț CRIVĂȚ

ACTUALITATE

Tiraj
5.000

exem�lare

LEACURI 
din cămara
bunicii


