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a sunat clopoțelul!

Î

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

P

entru finanțarea ac
tivităților ocaziona
te de sărbătorirea
în România a Zilei Inter
naționale a Persoanelor
Vârstnice, prin legea bu
getului de stat se alocă
anual sume în bugetul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice.
Sumele se repartizea
ză de MMFPSPV orga
nizațiilor centrale repre
zentative ale pensionarilor,
la propunerea Consiliului
Național al Persoanelor
Vârstnice, fundamentată
pe baza criteriilor stabilite
de acesta. Așa prevede Legea nr. 363 din 19 septembrie 2003.
(continuare în pagina 3)

nceperea noului an școlar
a ������������������������
fost dintodeauna un pri�
lej de bucurie și de mari
emoții atât pentru părinți,
bunici, cât și pentru tine�
rii învățăcei. Numai că, din
păcate, acest moment este
umbrit de numeroase nea�
junsuri. Lipsa banilor și si
tuația precară a copiilor din
mediul rural face ca un pa�
chet cu caiete atât de nece�
sar studiului să fie mai ceva
ca un cadou de Crăciun.
Asta s-a întâmplat zilele tre�
cute când gestul umanitar
al Asociaței C.A.R.P. „OME�
NIA������������������������
”�����������������������
București a adus bucu�
rie pe chipurile școlarilor.
(continuare în pagina 2)

INTERVIU „C.A.R.P.-urile sunt și trebuie să rămână
ceea ce au fost dintodeauna: sprijinul la greu!”

Trăim într-o societate care
i-a pierdut pe vârstnici din ve�
dere, îi ignoră și nu ține seamă
de problemele lor. S-a ajuns
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Ziua vârstnicilor,
sărbătorită la Omenia

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice,
Asociația C.A.R.P. "OMENIA" București a organizat,
pentru 200 de pensionari, o frumoasă festivitate,
ocazie cu care îndrăgiți artiști ai muzicii populare
românești au susținut un moment artistic, și s-au
distribuit ajutoare materiale nerambursabile pentru
persoanele vârstnice aflate în situații de risc social.
Evenimentul s-a desfășurat pe data de 27 sep
tembrie, la Colegiul Economic Viilor.

în punctul în care existența lor partea autorităților. În acest
se învârte în jurul pensiei. Nu sens am cerut opinia depu�
se mai bucură, nu mai speră, tatului Adrian Solomon.
doar așteaptă un semnal din
(continuare în pagina 2)
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„C.A.R.P.-urile sunt și trebuie să rămână
ceea ce au fost dintodeauna: sprijinul la greu!”

Interviu cu deputatul Adrian Solomon, președintele Comisiei
pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților

te facilități sunt acordate, de
altfel, membrilor acestora.

(urmare din pagina 1)
Domnule președinte,
dacă ați fi o persoană
vârstnică, ce așteptări
ați avea de la Parlamentul României?
După o viață de muncă,
grija zilei de mâine ar trebui
să fie istorie. Din nefericire,
această preocupare este și
astăzi prezentă și asta din
cauza veniturilor mici, a pu�
terii de cumpărare a pensi�
onarilor foarte scăzută, dar
și a stării permanente de
nemulțumire față de ceea
ce le oferă societatea. Dacă
aș fi pensionar, aș vrea ca
sinteza societății, care este
Parlamentul, să le ofere pen�
sionarilor respectul care li se
cuvine.
Cât de necesare sunt
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor?
Sunt ele o soluție?

Cum vedeți rezolvarea problemei pensiilor
speciale, ca să nu le
spunem nesimțite?

Situația actuală ne îm�
pinge către o astfel de con�
cluzie pentru că majorita�
tea pensionarilor, chiar și
părinții mei, dacă vor să-și
facă o investiție, nu neapă�
rat majoră, în casă, ape�
lează la un împrumut la o
astfel de instituție. Apelarea
la C.A.R.P. este evident o

soluție folosită de majorita�
tea celor din sistemul acesta
cooperatist. Aceste asociații
sunt și trebuie să rămână
ceea ce au fost dintodeauna
și anume sprijin pentru mem�
brii lor, și trebuie să benefi�
cieze prin legea economiei
sociale de facilități din par�
tea statului, pentru că aces�

Nu sunt pensii speciale
pentru parlamentari doar în
România. Este un sistem
care se practică și în An�
glia, Franța, Statele Unite
și în toată lumea civilizată.
Aceste lucruri trebuie privite
ca o normalitate. Diferența
între pensia din sistemul
public și pensia din siste�
mul acesta de indemnizații
speciale este supărătoare,
nu existența ei. Dacă o pen�
sie medie nu ar fi de 840 de
lei, ci ar fi de 2.000 de lei,
nu s-ar uita nimeni cum un
parlamentar ia cu 1.000 de
lei în plus față de o pensie
normală.
Ionuț Crivăț
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OMENIA a sunat clopoțelul!

(urmare din pagina 1)
Astfel, odată cu sune�
tul clopoțelului, o echipă a
asociației noastre s-a de
plasat în două comune
din județul Dâmbovița –
Lungulețu, respectiv Săl�
cioara, satul Ghinești, unde
a împărțit peste 100 de pa�
chete cu rechizite, repre�
zentând caiete dictando și
de matematică. Mulțumirile
pe care le-am primit din
partea domnilor directori
Marian Petre (Lungulețu) și
Romulus Alexandru (Ghi
nești), a primarului Ion Vlad

(Lungulețu), a părinților și,
mai ales, a copiilor, ne-au
motivat și ne-au încurajat
să mai derulăm astfel de

inițiative, atât de bine primi�
te într-un mediu rural din ce
în ce mai afectat de sărăcie.
Acțiunea noastră nu ar fi fost

atât de bine reprezentată
în mijlocul comunităților lo
cale dacă n-am fi avut-o
alături de noi pe Florentina
Tudorache, casier zonal al
Asociației C.A.R.P. "OME�
NIA" București, profesoară
de sport și antrenoarea
echipei de fotbal din Ghi
nești. Am demonstrat, încă
o dată, că����������������
asociația noas�
tră este alături de cei aflați
în suferință, vârstnici, dar și
de cei care acum pășesc pe
drumul vieții, cei mai tineri
dintre noi.
Ionuț CRIVĂȚ
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De Ziua Limbii Române, la Fitoceainăria SanThe

EDITORIAL

Dimineața culturală Un ochi râde, celălalt plânge
a senioarelor Omenia
(urmare din pagina 1)

Recent, Centrul de Zi al
Asociației C.A.R.P. "OME�
NIA" București (prin repre�
zentantele sale, membrele
Cenaclului "Omenia"), a săr
bătorit ZIUA LIMBII ROMÂ�
NE. Acțiunea, găzduită de
Fitoceainăria SanThe din
Strada Lipscani, nr. 104, și
având deplina susținere a
Asociației, s-a desfășurat
într-o atmosferă festivă, în�
cărcată de emoție și multă
trăire patriotică. La deschi�
dere, întâlnirea s-a bucurat
de prezența a două invita�
te: doamna Delia Stăniloiu
- membră a Uniunii Scriito�
rilor și doamna Daniela Itu Consultant în Management
și Imagine Publică, care au
vorbit despre importanța co�
municării și au adus elogii
frumuseții limbii române. În
cadrul evenimentului, s-au
recitat poezii închinate limbii
române, scrise de clasici, dar
și de membrele Cenaclului
literar
"Omenia". Astfel,

doamnele ����������������
Elena Stăncules�
cu, Maria Drăghici, Georgeta
Pălușanu, Aurora StrugaruRoman, Emilia Onilă, au pre
zentat un sensibil program
artistic. Grupul a fost încu�
rajat de prezența doamnelor
Gabriela Anghelina și Olim�
pia Iacob din partea Centrului
de Zi – C.A.R.P. "OMENIA",
dar și a domnilor Ionuț Crivăț
și Ionuț Ardeleanu, mem�
bri ai colegiului de redacție
al revistei "OMENIA", care
au participat în mod activ la
eveniment. Mi-am mărturisit
gândul bun pentru vorba țării
mele alături de toți, făcând o
adâncă plecăciune morală în
fața limbii strămoșești, care a
fost și va fi un factor de unire
permanentă între românii de
pretutindeni, spunând într-un
grai cu toții:
LA MULȚI ANI,
LIMBĂ ROMÂNĂ!
Lucia Bădiță SECOȘANU

Până aici toate bune
și frumos reglementate.
Vârstnicii României au
posibilitatea să-și săr
bătorească ziua într-un
cadru adecvat, să orga
nizeze adunări festive și
spectacole artistice, me
se rotunde, conferințe și
seminarii, să deruleze ac
tivități cultural-artistice,
să acorde diplome de
onoare și ajutoare materiale celor aflați în dificultate. Ajutoarele materiale
acordate reprezintă 90%
din fondurile atribuite.
Privind din exterior,
totul este minunat. Vom
vedea la televizor și vom
citi în presă cât de frumos și-au petrecut vârstnicii ziua lor, dar realita
tea este una dureroasă.
Consiliul
Național
al Persoanelor Vârstni
ce este format din opt
organizații reprezentative de pensionari din
care cinci de rezerviști
militari și veterani de
război și trei de pensio
nari civili, deși numărul
militarilor reprezintă sub
trei la sută din numărul
total al pensionarilor Ro
mâniei.
În același timp, or
ganizațiile
reprezenta
tive ale pensionarilor
membre ale Consiliul
Național al Persoanelor
Vârstnice sunt o mino
ritate, reprezentând mai
puțin de o treime din
pensionarii țării.
Înființat în anul 2000,
Consiliul Național al
Persoanelor Vârstnice
a funcționat ca un orga
nism închis, neprimind
în rândurile sale alte or
ganizații. Excluzând pe
cea mai mare, seamănă
acum cu un grup de interese.
Pensionarii care, în

mod firesc sau din pură
curiozitate, urmăresc ac
tivitatea Consiliului Na
țional al Persoanelor
Vârstnice își exprimă de
zamăgirea privind trans
parența, corectitudinea
și eficiența activităților
desfășurate pentru vârstnici.
Dacă un fost ministru nu ar fi într-o situație
delicată, acum l-am putea
nominaliza ca nașul ma
jorității liderilor organi
zațiilor reprezentative din
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, lideri
care și-au găsit acolo un
loc călduț de ani buni și
vor să depășească suta
de ani în acele scaune.
Le dorim sănătate, dar
nu în aceleași scaune de
oarece și din cauza lor vocea pensionarilor nu s-a
făcut auzită și nu a fost
ascultată de decidenți.
Din anul 2003 și până
în prezent, ei tot cu banii,
iar milioanele de pensionari doar cu privitul.
Vinovat în aceeași
măsură este și MMFPSPV, miniștrii care l-au
condus și nu s-au obosit
să modifice Legea nr.
363/2003 care a creat
favoriți - organizații de
pensionari cu pensii
mari, și milioane de pensionari sărmani care s-ar
bucura foarte mult la 1
octombrie de cei 60-70
de lei cuveniți. Vârstnicii așteaptă o altfel de
repartiție.
Ochiul
pensiona
rilor avuți din Consiliul
Național al Persoanelor
Vârstnice râde la 1 octombrie, dar al milioa
nelor de pensionari cu
pensii mici plânge, în
timp ce miniștrii muncii
au venit, au ascultat sau
doar auzit, au plecat și
iar … au venit… au plecat...
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Pastila Cum își împart pensionarii
de suflet

Î

n finalul discuției avute cu
doamna psihoterapeut,
s-au conturat motivele
concrete redate de către
seniori pentru a nu veni la
vizitele regulate la medicul
specialist: primirea pensiei
lunare și achitarea costurilor
cu medicamente, utilități, hra
nă etc. Un alt motiv constă
în starea precară a sănătății
membrilor. Cei care doresc
să vină sau care vin regulat
la specialist își reduc întâl�
nirile din cauza afecțiunilor
specifice vârstei - insuficiență
cardiacă ș.a. Însă, nimeni nu
renunță cu adevărat la ideea
de a cere ajutor după câteva
ședințe. Întotdeauna, cei
care trec pragul medicului
psihoterapeut consideră că
au o „plasă de siguranță”, că
au la cine să apeleze când
întâmpină greutăți.
În acest sens, doamna
specialist dorește înființarea
unor întâlniri de grup tera
peutice. În cadrul acestora
se va discuta, socializa și
realiza faptul că toți cei care
participă au probleme ase
mănătoare, nu sunt singuri
și pot găsi soluții împreună.
Toate aceste lucruri sunt utile
pentru societate, dar, cu pre�
cădere, pentru ei ca oameni,
pentru viețile lor.
Așadar, vă invităm la acti
vitățile noastre de socializa�
re, și mai ales la ședințele cu
doamna psihoterapeut. Omul
își vindecă trupul, dar uită de
suflet. Sufletul este o parte
integrantă în fiecare și nece�
sită ca, din când în când, să-l
„tratăm” și să-i alinăm din do�
ruri și suferințe.
Gina GEALĂ

P

„punguța cu doi bani”?

entru cei mai mulți din�
tre pensionarii din Ro�
mânia, a se descurca
cu banii din pensie este o
adevărată provocare. Este
vina celor care au adoptat
măsuri legislative și le-au
aplicat necorespunzător,
este vina noastră că nu ne
implicăm sau îi ignorăm,
este vina societății neuni�
forme și lipsită de umani�
tate, de solidaritate? Pe
cine dăm vina atunci când
datele Institutului Național
de Statistică ne arată că,
în anul 2015, cheltuielile
medii lunare ale unui pen�
sionar se ridicau la suma
de 809,27 lei. La ce au
renunțat, într-o lună, cei
peste 2.000.000 de pen�
sionari cu pensie de până
la 700 lei? Au renunțat de

cele mai multe ori la unele
alimente, au redus aportul
de hrană, au ales să nu
achiziționeze integral tra�
tamentul medical sau nu
au mai apelat la anumite
servicii medicale. Cifrele și
statisticile vorbesc, politici�

Portretul unui senior
de la Centrul de Zi „OMENIA”

Doamna Elena Stănculescu are 64 de
ani și este membră a Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” București de 9 ani. A lucrat în
domeniul medical, a fost voluntar într-o
fundație creștină și participă la activitățile
din cadrul Centrului de Zi „OMENIA” de
4 ani. După ce s-a pensionat, simțea că-i
lipsește ceva, ieșise din rutina serviciului,
chiar dacă avea grija nepoatelor sale. Însă,
venind la C.A.R.P. să plătească cotizația, a
aflat de înființarea Cercului de Pictură și s-a
gândit să-și umple timpul liber cu activități
plăcute. Acesta a fost primul cerc la care a
participat. Frica de necunoscut a făcut-o
să vină la început cu oarecare reticență,

însă, primirea călduroasă
a determinat-o să revină
cu drag și să se implice
și în cadrul altor cercuri.
Pe parcurs a aflat de cercul de creație, s-a înscris
și în Corul „OMENIA”, partici��������������
pă la campaniile de ecologizare, iar în cadrul cercul literar
bucură auditoriul cu propriile creații literare. Doamna Elena s-a inspirat din întâmplările hazlii ale celor două nepoțele pentru a
scrie povești cu și pentru copii. Elena Stănculescu le mulțumește celor care i-au oferit
șansa la o bătrânețe activă.
Gina GEALĂ
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