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Caravana „OMENIA” a pornit la drum

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU
el puțin așa se vede,
acum, situația din Ro
mânia. Instituțiile statului nu mai funcționează
după lege, ci după dorințe,
voințe și interese de grup.
Un guvern abia instalat
nu mai are răbdare să promoveze un proiect de lege
în Parlament și forțează,
seara târziu, o ordonanță
care scoate românii în
stradă. Așa se nasc de
monstrații ilegale, neasu
mate în aproape toate marile orașe ale României,
fără ca mulți participanți
să cunoască conținutul or
donanței, demonstrații mai
mult împotriva procedurii
de emitere girate de la cel
mai înalt nivel politic.
(continuare în pagina 3)

Departe de lumea dez
lănțuită și în spatele României televizate există România
adevărată, cea reală, în care
copiii dorm prin canale, încălzindu-se în puterea iernii pe
țevile de apă, iar bătrânii își
dau bruma de pensie pe me
dicamente și lemne. Le mai
rămân doar lacrimile ca să
plângă. Din fericire, în viața
lor chinuită de boală și de
neajunsuri, mai licăre din când
în când câte o speranță, iar ea
poartă numele de OMENIA.
Astfel, caravana “OMENIA”,
unul dintre proiectele de suflet
ale președintelui Asociației

noastre, domnul Gheorghe
CHIOARU, a pornit la drum
încărcată cu ajutoare pentru

vârstnicii cu venituri mici și cu
probleme cronice de sănătate.
(continuare în pagina 2)

Adunarea Generală a Reprezentanților

Realizări și proiecte ambițioase la Omenia
Ca în fiecare an, Adunarea
Generală a Reprezentanților
Asociației C.A.R.P. “OMENIA’’
București (AGR) s-a desfășu
rat sub cele mai bune auspicii.
Astfel, s-au aprobat raportul
de activitate al Comitetului Director pentru anul 2016, rapor-
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tul administratorului, execuția
bugetară pentru anul trecut,
raportul comisiei de cenzori,
bugetul de venituri și cheltuieli
pentru 2017, și s-a stabilit pla
nul de activitate. Raportul pre
zentat a reliefat trendul ascendent al asociației din ultimii 18

ani, concretizat prin creșterea
numărului de membri, a fondului social (de cotizație), a
infrastructurii proprii, a serviciilor. De departe, cea mai mare
dorință a membrilor AGR este
construirea unei cantine și a
unui centru rezidențial.

VINO
LA
OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București
și prin casierii zonali

VREI PÂINE GRATUITĂ?
VREI MEDIC DE FAMILIE ȘI SERVICII MEDICALE?
VREI SĂ-ȚI REPARI ÎNCĂLȚĂMINTEA CU 3 LEI?
VREI OCHELARI CU 1 LEU?
VREI SĂ TE TUNZI CU DOAR 3 LEI?
VREI UN ÎMPRUMUT?
VREI REDUCERE LA ÎNSCRIEREA CA MEMBRU?

Detalii la telefoanele: 0752.001.445, 0752. 001.428,
0752.001.427, 0752.001.431 și 021.423.17.49

DACĂ NU EȘTI DEJA MEMBRU, DECUPEAZĂ ȘI UTILIZEAZĂ TALONUL DIN PAGINA 7
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Caravana
„OMENIA”

a pornit la drum
(urmare din pagina 1)
Însoțiți de Andreea Ște
fan (asistent social), Cristina
Cristian (asistent medical) și
casierul nostru zonal Elena
Paraschiv, am bătut la ușile
vârstnicilor nevoiași din comuna 1 Decembrie, județul
Ilfov, în cadrul proiectului
“Deschide-i ușa – fii solidar
în continuare!”, derulat de
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București și co-finanțat
de Fundația United Way România. Beneficiarii proiectului sunt 100 de persoane
vârstnice, cu venituri mici și
foarte mici, greu deplasabile, din Bucuresti, dar și din
localități limitrofe precum
Jilava, 1 Decembrie, Bragadiru, Clinceni.
Aceștia primesc ajutoare
nerambursabile (alimente de
bază, produse igienico-sanitare), servicii de consultanță
juridică, psihologică, medica
lă, monitorizarea tratamentului, prescripții medicale,
dar și ajutoare financiare de
urgență. Proiectul, derulat pe
o perioadă de 2 ani, răspunde unor probleme acute cu
care se confruntă vârstnicii.
Nu se poate descrie în cuvinte emoția pe care cu greu și-o
stăpâneau vârstnicii atunci
când ne-au văzut în pragul
ușii, încărcați cu ajutoare.
Pensiile, care nu depășesc
în medie 500 de lei, nu le
permit, pe lângă cheltuielile
curente, să mai bată drumul
până la București pentru o
vizită la medic. Prin urmare,
prezența în cadrul caravanei
a unui asistent medical, care
măsoară tensiunea, glicemia
și consultă este mană cerească. Ne mărturisesc chiar
ei că, fără ajutoarele primite, fără împrumuturile care
îi salvează de la ananghie,
fără sfaturi și vorbele bune,
ar trece printr-o bătrânețe
necruțătoare.
Ionuț CRIVĂȚ
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Jurnalistul Horia Alexandrescu, despre evenimentele din stradă

“S-a acreditat greșit imaginea
unei rupturi între generații”

Este ziarist, director şi
fondator al multor gazete
din peisajul media de după
anul 1989, autor a peste 10
volume de publicistică, moderator al mai multor emisiuni de televiziune și preşedinte al Fundaţiei Române
pentru Jurnalism. Mulți dintre jurnaliștii care astăzi țin
prima pagină a ziarelor și
ratingul televiziunilor i-au
fost elevi. De peste 40 de
ani numele său se identifică cu istoria presei române,
un istoric al clipei, mereu
imparțial, mereu în vâltoarea evenimentelor.
Domnule Horia Alexandrescu, protestele din ultima perioadă au adâncit
imaginea rupturii, a prăpastiei între generații?
Această idee încearcă să
se acrediteze, dar nu are niciun
fel de fundament real. Dacă ne
uităm mai atent, vedem că și
în Piața Victoriei s-au aflat oameni care nu mai sunt la 30-40
de ani, așa cum la Cotroceni
au apărut în mod constant o
mulțime de tineri pe care nu
înțeleg de ce televiziunile nu-i
prezintă. Cum nici dincolo nu
sunt prezentați cei care nu mai
sunt la prima tinerețe.
Departe de chestiunile ar
zătoare la ordinea zilei, ce
se mai întâmplă important în România?
E o întrebare mai delicată.
Două lucruri ar trebui să fie
importante în acest moment.
Pe de o parte să transpunem
în practică un program de guvernare cu care PSD și ALDE
au câștigat alegerile și care să
conducă, în sfârșit, la atragerea banilor europeni, cu care
am putea să ne schimbăm
mult în bine viața. În alt plan

așteptăm o opoziție
c o n s t r u c t i v ă ,
care să se preocupe de legiferare. Eu am nevoie
ca atât opoziția,
cât și coaliția de
la putere să le
gifereze ur

“

Cum se vor termina protestele ?
În niciun fel, eu
nu cred că va avea o
finalitate dorită de cei
din stradă. Toată

Să înțelegem odată pentru
totdeauna că facem parte
din familia europeană, că avem
aceleași drepturi cum au toate
țările europene.

gent, astfel încât viața românilor să se apropie măcar de
nivelul de trai al europenilor.
Zilele acestea, România a
fost dată ca exemplu pe plan
internațional, apropo de mitinguri și de ce se întâmplă în
stradă. Eu cred că trebuie să
ridicăm și noi capul și să batem cu palma în masă, exact
cum au făcut vecinii noștri polonezii și ungurii, la această
oră. Să înțelegem odată pentru totdeauna că facem parte din familia europeană, că
avem aceleași drepturi cum
au toate țările europene. Dacă
nu ne reclamăm drepturile pe
care le avem în mod egal cu
ei, vom continua să primim
indicații, lecții și dojene.

”

lumea spune că ponderea
celor care se duc în stradă este
alimentată de cei care lucrează
la multinaționale. Traducând în
practică o directivă europeană toate multinaționalele vor fi
obligate, implicit cele care operează la noi, să plătească impozitul pe profit în țara în care
fac profitul, or, chestia asta va
conduce la scăderea salariilor pe care le primesc cei din
multinaționale. Cred cu tărie
că este una dintre explicații.
Pe de altă parte, partidele din
opoziție în loc să se preocupe
în a elabora legi în Parlament
încearcă să profite de mișcările
din stradă, care sunt perfect legitime și perfect corecte.
Ionuț CRIVĂȚ
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Studenți din Belgia,
în vizită la „OMENIA”:
„OMENIA ESTE
CÂT UN SAT”

A devenit deja o tradiție
vizita studenților din Belgia
la Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București. Încurajate
de facultate să calătorească într-o altă țară pentru a
cunoaște alte culturi, dar și
diversitatea sistemelor de
protecție socială, Elise Weuts și Helena Booten au ales
România pentru că nu este
cea mai comună destinație
printre colegii lor și Asociația
C.A.R.P. „OMENIA” pentru
că „Omenia este cât un sat,
aici găsești toate serviciile
de care vârstnicii au nevoie
la un loc”.
Întreaga filmare cu vizita
acestora, impresiile despre
Asociația C.A.R.P. „OMENIA”, dar și opiniile vis-a-vis
de diferențele dintre sistemul
belgian și cel românesc sunt
disponibile pe www.omeniatv.
ro. Vizionare plăcută!
Ionuț ARDELEANU
(urmare din pagina 1)
Cum s-a ajuns aici? Pe
pași și iată ce ne spun media
și strada. Guvernul tehnocrat nu a aplicat unele decizii ale Curții Constituționale
în termenul de 45 de zile.
Un serviciu de informații
s-a implicat în activitatea de cercetare penală în
baza unei hotărâri secrete a
CSAT care a încălcat drepturile Parlamentului în materie de legiferare.
Un parchet s-a implicat
în activitatea politică, fiind
acuzat chiar de președintele
Senatului României.
Consiliul Superior al
Magistraturii, în numele
magistraților, vrea să legifereze, apoi să administreze
legea. Președintele Camerei
Deputaților s-a visat, peste
noapte, și premierul României și chiar președintele
României, dând de înțeles
că el controlează tot.
Președintele României

Oaspeții noștri

Ambasadorului Belgiei: ”Puteți fi
un exemplu pentru alte comunități”

În numărul trecut al zia
rului nostru vă anunțam vizita
desfășurată
la
Asociația
C.A.R.P. ”OMENIA” București
a Excelenței Sale Ambasadorul
Regatului Belgiei la București,
domnul Thomas Baekelandt.
Însoțit de domnul Președinte
Gheorghe Chioaru, Excelența
Sa a vizitat, pe rând, toate
spațiile de care organizația
noastră dispune și a discutat
cu oamenii pe care i-a întâlnit.
La Centrul de Zi, după ce a fost
întâmpinat în mod tradițional cu
pâine și sare, oaspetele nostru
s-a bucurat de un scurt moment
artistic oferit de Corul Senioarelor Omenia. Tot aici s-a des
fășurat și o conferință de presă
la care au luat parte și trei prieteni mai vechi ai Asociației: domnul Jozef Goebels (președinte
al ADR Flandra și al Fundației
TON), doamna Cristina Vladu
(expert politici de sănătate în

cadrul Fundației TON) și
�������
����
domnul Ioan Suru (manager ADAM
Slatina-Timiș).
Deși aprecia că serviciile sociale din țara noastră nu
performează corespunzător,
Excelența sa afirma: «Solidaritatea dintre oameni te face
mai puternic și o comunitate ca
aceasta motivează contribuția
voluntară. Ești mândru că lucrezi în acest sistem. Aceasta nu e regulă generală în
România încă, dar cu munca
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nu vrea Guvernul României
ci “Guvernul meu”, nu vrea
Parlamentul României ci
“Parlamentul meu”. Formatorii de opinie postează pe
internet adresele miniștrilor
pentru a fi pedepsiți îm
preună cu familiile lor de
mulțimea dezlănțuită sau,
de ce nu, de niște scelerați.
Și parcă nu era destul.
Multinaționalele vor și ele
la rândul lor, nu legi care
să-i favorizeze pe români
precum salarii mai mari, impozitarea profitului firmelor
străine la sursă conform
normelor europene, majorarea redevențelor pe resur
sele noastre ci, menținerea
românilor în sărăcie, iar Ro
mânia să fie o colonie. Și se
mai spune că suntem parteneri în NATO și UE !?
Românii sunt în stradă

cu miile sau chiar zecile de
mii, în Piața Victoriei și în
fața Palatului Cotroceni, și
toți, în felul lor, vor cinste și
dreptate.
Acum, când scriu, văd
lozinci cu mesaje din ce în
ce mai sugestiv prezentate,
ideile lor “pro” și “contra”
par sincere deși nu prea
coerente.
“Păruiala” prin vorbe,
etichete,
expresii
dure
(acuzații de fascism și����
������
comunism), desene cu mesaj
ironic uneori iritativ, gesturile pornind de la cele ele
gante, cu oferitul de flori
jandarmilor, până la cele
mai obscene, descarcă
energii �������������������
și�����������������
sperăm să nu degenereze.
Și totuși ce vor românii?
Cred că vor Președintele
României, Guvernul “Româ

și exemplul dumneavoastră
puteți să vă faceți cunoscuți altora. Puteți fi un exemplu pentru alte comunități». Domnul
Ambasador s-a arătat impresionat de faptul că personalul și
voluntarii asociației își asumă
sarcina de a ajuta vârstnicii în
viața de zi cu zi. Asigurarea
unor servicii de bază la prețuri
modice este, de asemenea,
importantă în ducerea la îndeplinire a acestui deziderat.
Ana Ioana IRICIUC
niei”, Parlamentul “Româ
niei”, Parchete și instanțe
pentru “români”, serviciile
secrete ale “României” care
să lucreze pentru români.
Respectul și încrederea în
tre instituțiile statului, alese
sau înființate prin lege, va
atrage, cu siguranță, și res
pectul cetățenilor.
Răfuiala “între noi”, in
stituții, politicieni, cetățeni,
acum când la granițe și în
lume există incertitudine,
demonstrează că trăim “un
somn al rațiunii”, iar somnul rațiunii naște monștri,
precum divizarea socială,
divizarea între generații sau
mai grav divizarea țării.
Demonstranții au tras un
viguros semnal de alarmă,
au sensibilizat Europa.
Să nu-i prindă iar somnul
rațiunii pe decidenții poli
tici și instituționali că are și
poporul român limitele lui
de răbdare.
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Istoria altfel...

Haiducii, eroi sau tâlhari?

Cărțile de istorie îi prezintă ca supereroi care au
împărțit binele și dreptatea,
au furat de la bogați și au
dat săracilor. Au apărut pe
vremea unor biruri grele, a
corvoadelor și asupririlor, în
care câțiva țărani puternici,
mânioși și disperați au luat
calea codrului. Vremea haiducilor. Unii dintre ei au fost
chiar tâlhari la drumul mare
care și-au asumat titulatura
de ”haiduci” pentru a nu fi
prea aspru judecați de socie
tate. Dar nu acesta a fost cazul pentru Iancu Jianu, Pintea Viteazul și mulți alții...
Dar ce erau, de fapt, haiducii sau pandurii și ce îi
făcea să fie atât de iubiți,
aproape venerați, de oamenii de rând? Informații despre haiducii care acționau în
Moldova, Țara Românească
și Transilvania apar doar din
a doua jumătate a secolului
al XVI-lea. La origini, haidu-

cii din Principatele dunărene
erau ostași lefegii. Corpul
haiducilor s-a format, se pare,
din inițiativa lui Ieremia Movilă, după modelul unei unități
similare din Polonia. Ca orice
corp de mercenari, haiducii
erau conduși de un căpitan.
În secolul al XVIII-lea, haidu
cia devine, totuși, un fenomen
social, dobândind justificări
justițiare, motivații antifanariote și antiotomane, foarte
cunoscut în acest sens fiind

chiar Iancu Jianu. De altfel,
chiar și etimologia termenului
vorbește despre originile haiduciei. Astfel, ”haiduc” este
de proveniență maghiară și
înseamnă soldat infanterist,
același termen fiind prezent
și în limbile sârbă și croată.
De-a lungul timpului, haiducii au constituit modele pozitive sau negative în funcție
de unghiul din care erau
priviți, ei fiind considerați
proscriși de către boieri sau

eroi de către nevoiași. Copiii neastâmpărați ai boga
ților erau cumințiți prin men
ționarea numelui unui pandur,
iar cei ai țăranilor aveau drept
model de comportament și
dezvoltare acești viteji. Mai
mult, voievozii români au vă
zut potențialul rebelilor hai
duci și i-au folosit pentru a le
servi interesele.
Deși faptele lor sunt controversate, haiducii vor rămâne în conştiinţa populară eroii
care au acționat la limita dintre dreptate și fărădelege, iar
legendele romantice şi cavalereşti născute în jurul acestor personaje reprezintă mărturia unei perioade tulburi și
fascinante din istoria României. În numerele următoare
ale publicației noastre vom
continua povestea haiducilor
români, detaliind soarta celor
al căror nume se află la limita
dintre legendă și istorie.
Ana Ioana IRICIUC

CALEIDOSCOP...

20 de lucruri mai puțin știute despre România

1. Rețeaua de transport în
comun de suprafață din Bu
curești este cea de-a patra
cea mai mare din Europa (și
una dintre cele mai dense de
pe continent, transportând 2,3
milioane de pasageri pe zi).
2. Bancnota românească
de 10 bani pusă în circulație
în 1917 este cea mai mică
bancnotă din lume. Dimen
siunile acesteia erau doar de
2,75 x 3,80 cm.
3. Biserica de lemn a Mânăs
tirii Săpânța-Peri este cea
mai înaltă biserică de lemn
din lume. Construcția are o
înălțime totală de 78 m, se
află pe malul Tisei și a fost
realizată între anii 1998-2003.
Turla mânăstirii este vizibilă de
la o distanță de cinci kilometri
peste Tisa și poate fi admirată
de românii din Transcarpatia,

regiune a Maramureșului is
toric rămasă în Ucraina.
4. Cel mai scump ziar din
lume este un ziar românesc.
Zimbrulu și Vulturulu, gazetă
bisăptămânală politică și lite
rară și primul ziar de orien
tare unionistă, a apărut pe 3
iulie 1850, la Iași. Un exem
plar din 1858, expediat către
un destinatar din Galați, a fost
achiziționat în anul 2007 de
către colecționarul londonez
Joseph Hackmey pentru suma
de 1.115.000 USD (830.000
euro). Valoarea ridicată a
exemplarului este dată și de
faptul că acesta are aplicate
pe prima pagină opt timbre din
cea de-a doua emisiune Cap
de bour (unele dintre cele mai
valoroase timbre din lume).
5. Există o religie născută
pe teritoriul României și care

este răspândită în S.U.A., Sco
ția, Țările de Jos și Ungaria.
Este vorba despre credința
unitariană, care a apărut în
Transilvania la mijlocul seco
lului al XVI-lea.
6. Canalul Dunăre-Marea
Neagră este pe locul trei în
lume în topul celor mai lungi
căi de navigație create de
mâna omului (după Canalul
Suez și Canalul Panama).
Pentru construcția sa au fost
excavați 294 milioane m3 de
pământ la canalul principal
și alte 87 milioane m3 la ra
mura nordică, Poarta AlbăMidia-Năvodari (mai mult cu
25 milioane decât la Canalul
Suez și cu 140 milioane decât
la Canalul Panama). Constru
irea canalului a necesitat o
investiție de circa 2 miliarde
de dolari, ceea ce presupune

o durată de recuperare a
investiției de peste 600 de ani.
7. Strada Sforii din Brașov
este cea de-a treia cea mai în
gustă stradă a Europei (după
Spreuerhofstraße din Ger
mania și Parliament Street
din Anglia). Strada are 83 m
lungime, iar lățimea ei este
cuprinsă între 1,11 și 1,35 m.
8. Soprana Alma Gluck, una
din cele mai faimoase ar
tiste lirice ale lumii și prima
cântăreață de operă care a
reușit să vândă 1 milion de
înregistrări, s-a născut la Iași,
pe 11 mai 1884.
9. Și, tot în 1884, Timișoara
devenea primul oraș din Eu
ropa continentală cu străzile
iluminate electric.
Culese de Ilie ȘOPANDA
www.webcultura.ro
(va urma)
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Piața muncii din România
a ridicat constant probleme în
ceea ce privește rata ocupării
forței de muncă, fapt ce a impus identificarea de noi soluții
și abordări integrate menite să
stimuleze accesul. Printre cele
mai evidente ”defecte” în accesul pe piața muncii s-au numărat de-a lungul anilor: rata
crescută a șomajului în rândul
tinerilor, incluziunea scăzută a
grupurilor vulnerabile, precum
și corelarea slabă dintre calificările existente pe piață, măsurile de inserție profesională
și locurile de muncă existente
la acel moment.

Sărăcia și piața muncii
Persoanele vârstnice sunt
una dintre categoriile vulnerabile care se confruntă cu
serioase dificultăți în accesarea pieței muncii. Importanța
incluziunii acestora are atât
implicații sociale, cât și de natură economică. Rata riscului
de sărăcie sau excluziune socială în rândul persoanelor cu

Soluții pentru vârstnici

Vârstnicii pe piața muncii

vârsta peste 65 de ani era de reducerea riscului de sărăcie
33,3% în anul 2015, potrivit prin suplimentarea veniturilor,
datelor publicate de Institutul dar și un obiectiv important în
Național de Statistică. Există creșterea gradului de incluzio corelare strânsă între gra- une socială și financiară.
dul de sărăcie al populației
Soluții
vârstnice și prezența extrem
și măsuri active
de scăzută pe piața muncii
Câteva măsuri în ceea ce
a persoanelor vârstnice. De
privește piața muncii
altfel, datele statistice
și accesul vârst
recente indică fap
nicilor sunt adu
tul că din totase ���������
de pachelul
populației
tul integrat
vârstnice (pes
pentru comte 65 de ani)
persoane
baterea săde 3.517.803
active
răciei elabo(pe anul 2016),
între 65
rat de Guvern
în trimestrul al
și
74
de
ani
în
2016 prin
doilea al anului
în 2016
angajarea aces2016, doar 301.376
tora în creșele din
de persoane vârstnice erau active (între 65 și 74 comunitate, programe și alte
de ani). Crearea de locuri de activități socio-educaționale,
muncă pentru vârstnici re- și încurajarea și garantarea
prezintă un punct esențial în unor facilități fiscale angaja-

301.376

torilor care asigură condiții de
lucru flexibile pentru lucrătorii
vârstnici. De asemenea, Strategia naţională privind promovarea îmbătrânirii active şi
protecţia persoanelor vârstnice urmăreşte stimularea potenţialului şi a capacităţii persoanelor vârstnice la locul de
muncă, menţinerea unei stări
de sănătate optime, crearea
de oportunităţi de învăţare
pentru aceștia.
În prezent, cel mai bun
exemplu este dat de unele
Case de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor care au personal angajat cu contract individual de muncă persoane
vârstnice, ocupând diverse
posturi în cadrul organizației
(personal de specialitate, cizmari, croitori, frizeri, diverși
meseriași etc.).
Antonia-Milena TOMESCU

DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ

UN GEST MIC
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

O masă caldă înseamnă de cele mai
multe ori o șansă pentru o viață mai
bună. Alătură-te campaniei și întinde
o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.
Cont bancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON,
Alpha Bank (sucursala Libertății, Sector 5)

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR
RECIPROC A PENSIONARILOR
“OMENIA“ BUCUREȘTI

Mai multe detalii puteți găsi pe www.carp-omenia.ro,
www.omeniatv.ro, sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.
“OMENIA” București din Str. Amurgului nr. 53, cod poștal
051983, Sector 5, București.
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Senioarele Omeniei, prietenii legate în fața șevaletului

Cercul de pictură sau terapia prin culori

Pe un frig năprazic
în care cu greu ai fi ieșit
din casă, Centrul de Zi al
Asociației C.A.R.P. OMENIA
București este neîncăpător.
Pe lângă multele activități
care animează acest loc
minunat în care vârstnicii
și����������������������
-au găsit a doua familie, aici se desfășoară și
Cercul de Pictură, coordonat de Iulia Nemeș și aflat
sub îndrumarea doamnei
Larisa Petroff.

Gheorghe Chioaru, dar și în
Republica Moldova. Cercul
și-a deschis porțile în 2012,
iar de atunci a participat la
numeroase expoziții și târguri
naționale, ducând mai departe talentul și imaginea unei
asociații care promovează
constant drepturile vârstnicilor la o viață mai demnă, la
terapia ocupațională atât de
necesară la vârsta lor.

Dorința cea mare a celor
de la Cercul de Pictură ar fi ca
lucrările pe care le-au realizat
cu atâta dragoste, pasiune și
talent să fie admirate și în-
tr-un spațiu expozițional de
profil. Câteva din lucrările Cer
cului de Pictură au fost oferite
Excelenței sale Ambasadorul
Belgiei la București, domnul
Thomas Baekelandt, ori au
fost duse la Bruxelles, cu prilejul vizitelor domnul președinte

În ceea ce privește partea
de creație, aici am avea multe
de povestit, despre stiluri culori și sentimente. Senioarele
care mânuiesc penelul în
cadrul Cercului de Pictură au
stiluri diferite, niciun tablou
nu seamănă cu altul, temele
sunt diverse, de la flori, peisaje și până la portrete. “Cercul
se completează. Dumnezeu
ne-a făcut diferite, dar ne
armonizăm. Fiecărei senioare

Un tablou, o poveste

i se
����������������������������
explică chestiunile uzuale de artă plastică, tehnici,
dar fiecare pictează așa cum
simte”, ne povestește doamna Petroff. De când activeză,
și acest cuvânt – activeazănu este ales întâmplător, la
Cercul de Pictură, dispoziția
sufletească li s-a schimbat,
se simt mult mai bine, grijile le lasă “la ușă”, uită de
problemele de sănătate sau
de orice fel. Atunci când
iese ceva frumos din mâna
ta pleci cu o dispoziție mai

bună, te ajută să depășești
starea sufletească, de multe
ori afectată de lipsuri materiale, de suferințe fizice.
Este o terapie prin culoare,
prin căldura și energia care
este emanată de aceste sensibile gânduri așternute pe
șevalet. În fața acestuia s-au
legat prietenii trainice și de
încredere, ceea ce numai la
Asociația C.A.R.P. „OMENIA”
București se poate întâmpla.
Ionuț CRIVĂȚ

Portretul unei senioare

De cele mai multe ori, la
vârsta a treia, singurătatea
este poate cea mai apă
sătoare dintre toate aspectele cotidiene. În acest
sens, fără falsă modestie,
putem afirma că dacă nu ar
fi existat Asociația C.A.R.P.
“OMENIA” București, impli
cit Centrul de Zi, ar fi fost

la fel de copleșitoare. De
aceeași părere este ������
și����
senioara noastră, doamna
Maria Drăghici (foto),
una dintre membrele cele
mai fidele ale cercurilor
de terapie ocupațională:
pictură, creație, literatură,
ecologie, engleză sau in
formatică. “Mă bucur că
am descoperit acest loc minunat unde noi, cei singuri,
comunicăm,
socializăm,
avem o preocupare,lăsăm
la o parte gândurile negative”, ne-a mărturisit doam
na Drăghici, membră a
asociației noastre din 2011,
adăugând că “aici este a
doua mea familie. Aproape toată săptămâna mi-o
petrec la OMENIA, înconjurată de prieteni și de un
colectiv minunat”. (I.C.)
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MICĂ PUBLICITATE
VÂNZĂRI
Vânzare încălțăminte: pantofi
bărbătești, sandale, ghete re
condiționate, prețuri între 1020 lei, în cadrul Centrului de
prestări servicii al Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” București,
021.423.17.49, interior 238
Vând autoturism marca Opel
Astra Clasic, an de fabricație
2007. Detalii la telefon:
0724.031.134
Vând aparat de termomasaj CERAGEM, 500 euro
negociabil. Detalii la tel0723.362.731
Vând mobilă dormitor, material pal melaminat alb
cu negru. Zona Militari.
0726.002.453
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Persoană imobilizată, solicit
servicii de îngrijire la domiciliu. Zona Cotroceni. Barbu
Victoria: 021.313.88.51
Centrul de îngrijire și asis
tență la domiciliul persoane
lor vârstnice din cadrul Aso
ciației C.A.R.P. „OMENIA”
București angajează îngriji

2

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
detalii la tel. 0725.469.294
/031.425.27.26.
OFERTE SERVICII

Asociația C.A.R.P. “OME
NIA“ București primește do
nații în cărți pentru bibliote
ca seniorilor.

tor persoane vârstnice la domiciliu cu certificat de calificare. Telefon: 0766.180.321
CONSULTAȚII
Cabinet de kinetoterapie
și masaj, în cadrul Aso
ciației C.A.R.P. “OMENIA“
București. Program: luni-vineri, 07.30-16.30. Detalii la
telefon: 0721.419.688, kine
toterapeut Nițu Valentin.
Testarea gratuită a auzului,
în cadrul Asociației C.A.R.P.
OMENIA” București, sediul
central. Pentru programări,

DIRECȚIONEAZĂ

%

până
la data de
21mai 2017

DIN IMPOZITUL
PE VENIT pentru

Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București
* FORMULARUL 230 ÎI PUTEȚI
GĂSI LA SEDIUL ASOCIAȚIEI
NOASTRE (REGISTRATURĂ)

Reparații televizoare, electro
casnice, la prețuri avantajoa
se în cadrul Centrului de
prestări servicii al Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu
rești. Telefon: 0752.001.416

sau 021.423.17.49/ interior
239. Efectuez și deplasări la
domiciliu
CONSULTAȚII
Consult oftamologic gratuit, cu
bilet de trimitere. Programări la
telefon 0744.567.256, în cadrul
Asociației C.A.R.P. „OMENIA”
București

Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSIONARILOR “OMENIA“ București
Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5

angajează
CASIERI ZONALI
cu diplomă de absolvire
studii medii
cu domiciliul stabil în sectoarele
1,2,3, 4, 5 și 6 din Municipiul
București și comunele limitrofe.

Relații la telefon: 0752.001.428;
0752.001.431; 021.423.17.49



Prin noi
OMENIA
există!

www.carp-omenia.ro
www.omeniatv.ro
carp.omenia@yahoo.com

Asociația C.A.R. a Pensionarilor
“OMENIA”
Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5, București,
tel. 021-423.17.49, 0725.218.959
Cu peste 48.000 de membri
VĂ OFERĂ e vezi verso e
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Dumneavoastră întrebați,
noi răspundem
VIRGIL
STĂNESCU,
55 ani, Lungulețu, jud.
Dâmbovița: „Cum îmi
pot cumpăra vechime?”
Î����������������������
n 2016, a fost adoptată Legea 186/2016 privind
unele măsuri în domeniul
asigurării unor categorii de
persoane în sistemul public
de pensii: persoanele care
nu au calitatea de pensionari
pot efectua plata contribuţiei
de asigurări sociale pentru
o perioadă de până la 5 ani,
timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul
public de pensii sau într-un
sistem de asigurări sociale
neintegrat acestuia.
MARIA IONESCU, 70
ani, Bolintin-Vale, jud.
Giurgiu: „Ce acte am
nevoie ca să iau bilete
de tratament?”
Documente
necesare
pentru eliberarea biletelor
de tratament: cererea tip

de acordare
a biletului de
tratament, actul de identitate
(copie), talonul de
plată a pensiei (original sau copie), biletul de
trimitere - formular cu regim
special, unic pentru serviciile medicale de recuperarereabilitare acordate de către
societăţile de turism balnear
şi de recuperare, eliberat de
către medicul de familie sau
medicul de specialitate, (copie, cu prezentarea actului
original), programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).
* Pentru orice întrebări sau
nelămuriri vă așteptăm la
adresa redacției (Str. Amurgului nr. 53, Sectorul 5,
București, ne puteți contacta pe e-mail: carp.omenia@yahoo.com, redactia.
omenia@gmail.com și telefon:021.423.17.49)
Gina GEALĂ



Imediat, ÎMPRUMUTURI rambursabile în 6 – 24 de luni,
Cu dobânzi între 1% și 14% pe an.

Servicii cu tarife subvenționate – frizerie (3 lei), coafură,
manichiură, pedichiură, cizmărie, croitorie, reparații radiotv, electronice și electrocasnice, reparații instalații sanitare
și termice, kinetoterapie, consultații și tratamente medicale
generale, oftalmologie, stomatologie, îngrijire la domiciliu etc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile,
compensarea parțială a costurilor de spitalizare
și tratamentelor în stațiune, ajutoare de deces;
Activități de socializare și terapii ocupaționale
în cadrul Centrului de Zi OMENIA.
Gratuit sau prin decontare de la CNAS – cârje, bastoane,
cadre de mers, fotolii rulante etc.
Asociația organizează excursii și pelerinaje
cu transport subvenționat.

Parlamentul Seniorilor,
față în față cu
Parlamentul României

Reprezentanții
Parlamentului Seniorilor s-au întrunit din nou la București
în perioada 20-22.02.2017,
având ca prim scop abordarea comisiilor de specialitate din Parlamentul
României pentru a expune
situația actuală, dar și planul de acțiune și recomandările privind îmbunătățirea
legislației pentru persoanele vârstnice din România.
Parlamentul Seniorilor
este un for consultativ care
reprezintă ������������������
și susține intere�������
sele persoanelor vârstnice
din România, prin promovarea unui cadru modern
și benefic pentru o îmbătrânire activă și demnă, și
o societate prietenoasă tuturor vârstelor.
„Ca membru al Parlamentului Seniorilor, colaborarea
cu Parlamentul României
este esențială în ceea ce
privește creșterea calității
vieții persoanelor vârstnice,
respectiv servicii sociale și
medicale disponibile tuturor
vârstnicilo�������������������
r, includerea acestora în elaborarea politicilor
publice și promovarea unei

COLEGIUL DE REDACȚIE
Președinte
de onoare
Dpl. Ing. Gheorghe
CHIOARU
Director
Ec. Giorgică
BĂDĂRĂU

Pentru a deveni membri, a solicita împrumuturi și a plăti
rate, vă rugăm să contactați reprezentantul zonal
.......................................................... la tel ............................
și stabiliți împreună când și unde vă întâlniți.
Persoana care prezintă acest fluturaș la ghișeu
sau reprezentantului zonal, beneficiază de înscriere GRATUITĂ

(plătește doar 5 lei din cei 20 de lei)!!!!

bătrâneți demne, active și
sănătoase.” Filip Dumitrof,
membru al Parlamentului
Seniorilor.
Membrii
Parlamentului
Seniorilor, 8 reprezentanți,
împreună cu președintele
onorific, vor pune în conti
nuare ����������������������
pe agenda publică problemele complexe ale persoanelor vârstnice, discutând
despre cât de dificil este să fii
vârstnic atunci când serviciile
socio-medicale sunt inaccesibile, atunci când veniturile
reduse și privarea materială
duc la acutizarea problemelor
de sănătate și la excluziune
socială, iar lipsa informării și
a respectării drepturilor perpetuează o imagine negativă
a acestora în societate.
Ionuț ARDELEANU
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aparține autorului.
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