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Seniorii au votat cu spe
ranța într-o viață mai bună pen-
tru ei, pentru copiii și nepoții lor. 
După aproape 24 de ore de la 
vot ne-am gândit să-i întrebăm, 
să-i ascultăm și să așternem 
pe hârtie care sunt așteptările 
lor de la viitorul Parlament.

Gândurile seniorilor le pre-

zentăm “brute”, așa cum seni-
orii le-au exprimat în ziua de 
12 decembrie 2016, în timp ce 
așteptau “la coadă” pentru un 
împrumut, la stomatologie sau la 
medicul de familie, la oftalmolo
gie sau la punctul de distribuție 
alimente, la Centrul de Zi, la 
Cer cul “Bunicii internauți” sau 

la cel de mâini îndemânatice, la 
cabinetul de kinetoterapie sau la 
biblioteca “OMENIA”, la cizmărie 
sau croitorie. Răspunsurile sunt 
directe, pline de bun simț, uneori 
cu o lacrimă în colțul ochilor, dar 
cu speranță.

Giorgică BĂDĂRĂU 
(continuare în pagina 2)

Anul 2016 se apropie cu 
pași repezi de final. Încheiem 
o altă etapă și facem bilanțul 
unui an dificil, dar și fructuos 
în care ne-am implicat activ 
și într-o manieră ambițioasă 
în cât mai multe activități de 
întrajutorare a membrilor 
noș tri și am urmărit să în-
de plinim toate obiectivele 
pro pu se pentru protecția 
so cială a persoanelor vârst-
nice. 

Mulțumesc tuturor celor 
care, pe parcursul anului 
2016, au fost alături de noi și 
au crezut în misiunea noas-
tră. Vă transmit pe această 
cale cele mai sincere urări de 

sănătate, iar Noul An să vă 
aducă speranță și în credere. 
SĂRBĂTORI FERICITE!

Președintele Asociației
C.A.R.P. „OMENIA” București

Ing. Gheorghe CHIOARU

Un nou început

Seniorii, la vot cu speranță

La mulți ani, 2017!

ampania electorală 
pentru alegerile parla-
mentare, desfășurată 

anul acesta cu “restricții 
bu getare“ față de cele an-
terioare, nu a mai cunoscut 
zgomotul găleților, al tele-
foanelor mobile și al tigăilor 
din precedentele. În schimb, 
a fost plină de afirmații 
foar te dure, de acuzații tă-
ioase cu ținte începând de 
la președintele României 
până la ulti mul candidat de 
pe listă.

Cu cât ne-am apropiat 
de ziua alegerilor, fixată 
intenționat chiar atunci 
când populația rurală tăia 
porcul, acuzațiile, vizând 
fapte adevărate, parțial do-
cumentate sau unele inven-
tate, s-au întețit.

CARICATURA LUNII

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

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?
AI NEVOIE DE UN CONSULT MEDICAL?
AI NEVOIE DE KINETOTERAPIE?

 

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

și prin casierii zonali

Detalii la telefoanele: 0752.001.445, 0752. 001.428, 
0752.001.427, 0752.001.431 și 021.423.17.49
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Seniorii, la vot cu speranță
urmare din pagina 1

Menționez că majorita
tea covârșitoare din cei inter
vievați sunt pensionari, câțiva 
sunt salariați, dar am găsit și 
o studentă care își însoțea bu
nica săși ridice împrumutul.

La ora șapte dimineața iam 
găsit deja în curtea Aso ciației 
Casa de Ajutor Reci proc a Pen
sionarilor “OMENIA” Bu  curești, 
veniți cu dorința de a rezolva 
cât mai multe probleme, de
oarece numai aici găsești me
dici, psihologi, asistenți sociali, 
economiști și meșteri de argint 
care îți pot rezolva 45 de pro
bleme din tot atâtea domenii.

Întrebarea a fost simplă, 
invariabilă:

“Ce așteptați de la vii to
rul Parlament al Româ
niei?”

C.C., pensionară: Am 
votat cu speranța că îmi va 
crește pensia. Cu 530 de lei 
poți trăi dacă ești sănătos, dar 
medicamentele mă costă 300 
de lei pe lună.

A.M., pensionar: Am votat 
pentru alți parlamentari. Cei 
vechi dormeau în fotoliile lor 
luxoase și se uitau la filme pe 
calculatoare. 

M.N., pensionară: Locui
esc aici, la doi pași de “OME
NIA”. Merg foarte greu, cu 
baston, dar am fost la vot. 
Parlamentul să facă legi bune 
pentru toți românii. Au învățat 
carte, dar cumva au reușit 
să facă niște coduri atât de 
proaste. Ei se plâng de abu
zurile DNA, dar legile făcute 
de ei permit aceste abuzuri.

I.N., pensionar: Am fost 
la vot, poate vor face o nouă 
lege a pensionarilor; după 45 
de ani de muncă am o pen
sie de 1.400 de lei care, din 
cauza bolilor căpătate la lo
cul de muncă, nu îmi ajunge. 
Jumătate din pensie se duce 
pe medicamente și tratamente.

C.Z., pensionar: De fie

care dată am fost la vot. Este 
prima oară când am hotărât să 
nu particip. M-am săturat de 
promisiuni neonorate. Totuși, 
aștept de la viitorul Parlament 
o lege bună a sănătății, o 
lege bună pentru toți cetățenii 
României. Știu că este greu 
de făcut. Cazul HexiPharma, 
pe care-l cunosc din presă, 
dar și de la medicul de familie, 
mi-a creat o imagi ne a jocuri
lor de interese din domeniu.

M.A., pensionară: Eu am 
fost întotdeauna la vot. Nu fac 
parte din niciun partid, așa că 
am votat în funcție de candi

datul propus, când a fost cazul 
și recunosc faptul că opțiunile 
nu au fost aceleași din punct 
de vedere ideologic. De fapt, 
omul sfințește locul. Acum am 
votat liste. Vreau un parla
ment sobru, cumpătat, echili
brat și în ceea ce privește pro
priile cheltuieli, dar și cu banul 
public. Obsesia mea este că 
România este țara risipei con
tinue, iar semnalul cumpătării 
trebuie să pornească de la 
parlament și parlamentari.

I.O., salariată: Ce spun o 
să vi se pară, poate, banal, 
dar vreau un Parlament care 
să-și demonstreze va loarea 
intelectuală, să ne dea legi 
moderne, să asigure coerență 
cadrului legislativ, să nu mai 
fim bulversați în fiecare an de 
modificări. Legea salarizării 

uni tare și codul fiscal se mo-
difică mai des decât ne schim-
băm încălțămintea, ceea ce 
demonstrează în afară de in-
terese, o lipsă de viziune și 
chiar de maturitate.

M.N., pensionară: Maică, 
Parlamentul este al tuturor 
românilor și care au votat și 
care nu au votat. Parlamentul 
să slujească poporul român, 
nu un președinte sau un grup 
sau... cum îi spune... de afa-
ceriști străini.

Z.R., studentă: Am ve-
nit cu bunica să-și ridice un 
împrumut pentru sărbători. 

De 27 de ani este membră 
la Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensiona rilor “OMENIA“ Bu-
cu rești și în fiecare an face un 
împrumut sau chiar două, cu 
care și-a pregătit Cră ciunul și 
Paștele. Tot împreună am fost 
și la secția de votare... până la 
ușa cabinei de vot.

Eu îmi doresc un Parlament 
care să lucreze mai mult și să 
se certe mai puțin, să facă legi 
bune și pe timpul dezbaterii lor 
să lase deo parte interesele de 
partid, să gândească singuri 
și să se uite mai puțin la de
getul în sus sau în jos al lide-
rului de grup. Legile sunt bune 
atunci când satisfac cerințele 
și intere sele majorității covâr-
șitoare a românilor. Dacă 
stan dardele sunt prea ridicate 
nu sunt res pectate, dacă sunt 

prea jos nu asigură progresul. 
Nu este ușor, dar au obligația 
morală față de noi, cei pe care 
i-am votat.

B.I., pensionar: Inițial eram 
tentat să nu merg la vot deși, 
de peste 50 de ani, mă prezen
tam la secția de vot dimineața. 
Ce să spun, parlamentarii tre-
buie să se gândească la toți 
copiii, tinerii, adulții și vârstnicii. 
Majoritatea populației Ro mâ-
niei nu are culoare politică, dar 
așteaptă legi bune de la poli-
ticieni, că de asta i-am votat.

Am văzut că prezența la 
vot a fost sub 40%. Legea 
permite ca unii oameni să nu 
voteze și aceasta este o formă 
de exprimare, de protest sau 
indiferență. Trebuie să dea 
de gândit politicienilor și par
tidelor. De fiecare dată votăm 
cu speranță. Să nu mai tragă 
“chiulul“. Când absentezi în 
Par lament de la ședințe este 
mai grav decât atunci când 
”chiulești” de la școală sau de 
la locul de muncă.

Și au mai fost opinii pe care 
nu am reușit să le publicăm, fi
ind constrânși de spațiu, însă 
multe se referă la interzicerea 
vânzării pământului către stră
ini, exploatarea cu prioritate a 
bogățiilor țării, o lege prin care 
să se interzică tăierea pă durilor 
României, cu alte cuvinte, să 
se protejeze resursele țării, să 
fie exploatate cât mai sustena
bil cu putință, pentru a le putea 
lăsa și generațiilor viitoare.

În concluzie, vârstnicii și 
nu numai ei, au așteptări mari 
de la noul parlament. După 
cum spunea un altul, care a 
menționat că nu acordă intervi
uri, este important să eliminăm 
corupția prin legi bune, lipsite 
de ambiguitate, pentru a nu 
mai avea milioane de dosare 
de cercetare penală și pușcării 
pline cu deținuți. Domnul voia 
și o lege a lobbyului. Chiar 
așa, pe când?

Giorgică BĂDĂRĂU
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Advocacy pentru drepturile vârstnicilor

Parlamentul Seniorilor, 
o realitate mult așteptată

urmare din pagina 1

În mintea românilor au ră-
mas cele mai recente acuzații 
- tăierea ilegală a pădurilor, 
a chi ziția operei lui Brâncuși, 
achi ziția de armament din Ger-
mania și Olanda, opoziția guver-
nului Cioloș pri vind ma jo rările 
de pensii, afacerile du bi oase, 
după unii, ale tehnocraților - 
din simplul motiv că greșelile 
precedentelor gu vernări au 
fost uitate sau pentru că le-au 
auzit de atâtea ori încât acum 
trec pe lângă ureche.

Surprizele alegerilor par-
lamentare de anul acesta nu 
sunt surprize pentru analiști, 
pentru media și pentru servi-
ciile secrete. Nemulțumirile 
ma jorității populației, cea mai 

săracă din Uniunea Euro pea-
nă erau cunoscute. Dezamă gi-
rea diasporei nu era o nou tate 
pentru niciun partid politic, iar 
cei care aveau nevoie de ea 
pentru scor n-au capacitat-o. 
Era clar, încă de la ale ge rile lo-
cale, că Uniunea Salvați Româ-
nia va diminua electoratul și 
simpatizanții libe rali. Tot așa 
de clar era faptul că Par tidul 
România Unită va capta din 
electoratul PSD și de aceea nu 
a fost încurajat, altfel era astăzi 
în Parlament. Dar acest partid a 
reușit în schimb altceva: să re-
vigoreze naționalismul din noi, 
insuficient dacă ne gândim la 

vigoarea acestui curent în alte 
țări europene, inclusiv membre 
vechi ale UE.

Este foarte important că 
tinerii, unii realizați, iar alții fără 
loc de muncă, fără locuință pro-
prie, chiar fără pro fesie, s-au 
trezit. S-au re gă sit în Uniunea 
Salvați Ro mânia, mai mult sau 
mai puțin soroșistă, care a înre-
gistrat un scor impresio nant, 
în special în mediul urban, în 
marile centre universitare, deși 
la o analiză mai atentă nu știm 
care le sunt ideologia, doc-
trina, programul politic, strate-
giile, planurile și progra mele 
de acțiune generale, secto-

riale etc. S-au trezit și cei care 
au votat cu Partidul România 
Unită, care s-au săturat să 
acordăm privilegii capitalului 
străin sau să și le ia singur, 
să vadă cum capitalul româ-
nesc este distrus sistematic, 
începând cu unii patroni româ-
ni, care, din păcate, mai au și 
bube-n cap. Marii perdanți sunt 
li be ralii, care cu regret trebuie 
să spunem că și-au trădat is-
toria, politica naționalistă “prin 
noi înșine”, și-au trădat elec-
toratul aliindu-se cu un partid 
detestat de popor, în numele 
“unității dreptei“, nu au reușit 
să capteze electoratul ne ho-
tărât, indiferent, blazat sau pur 
și simplu scârbit de realități, 
care, spre surprinderea unora, 
a prostestat prin absență.

EDITORIAL
Românii s-au trezit

Economia 
socială și solidară

În perioada 8-9 decembrie 
2016 s-a desfășurat semina rul 
„Economie socială și so lidară” 
organizat de Fundația Terra 
Milleniul III, împreună cu Labo
ratorul de Solidaritate, pentru a 
discuta cele mai actuale teme 
privind domeniul economiei 
so ciale, reglementările și pers-
pectivele de dezvoltare. 

Ce sunt întreperinderile so
ciale și de ce sunt importante?

În Europa există peste 2 
mi lioane de întreprinderi so-
ci  ale care oferă peste 11 mili-
oane de locuri de muncă. Prin-
tr-o definiție simplă, aces tea 
sunt organizații care au ca scop 
principal asigurarea/furnizarea 
bunăstării pen tru comunitate. 
În România, casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor și cele 
ale sa lariaților, dar și coopera
tivele, sunt cele mai sustenabi
le și reprezentative. Casele de 
aju tor reciproc sunt singurele 
organizații care oferă servicii 
complexe destinate vârstnicilor, 
sprijină incluziunea socială și fi
nanciară, apă ră drepturile aces
tora, de aproape 100 de ani. 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București mul țumește celor 
48.000 de membri pentru încre
derea acordată. Împreună deve
nim cea mai activă comunitate! 

Ionuț ARDELEANU

CRONICA LUNII

Prima întrunire a Parla
mentului Seniorilor a avut 
loc la București, în perioa
da 24-25.11.2016. Acest for 
are rolul de reprezentare 
și susținere în mod eficient 
a intereselor persoanelor 
vârst nice. Prin promovarea 
unui cadru legislativ modern 
pe baza valorilor naționale și 
europene, forul are rolul de 
a asigura creșterea calității 
vieții persoanelor vârstnice 
într-o societate prietenoasă 
tuturor vârstelor. 

Cu un mare potențial pro-
fesional, dar și social, cei 
8 membri ai Parlamentu lui 
Seniorilor, împreună cu pre-
șe dintele onorific, au rolul de 

a reprezenta și promova inte
resele vârstnicilor din Româ
nia. Ei înșiși fiind seniori ac
tivi, oferă astfel un exemplu 
despre ce înseamnă îmbă
trânirea activă și solidaritatea 
între generații. Cei 8 membri 
și președintele onorific sunt 
la rândul lor părinți, bunici, 
profesioniști în diverse do
menii, voluntari implicați în 
cauze sociale, membri ai 
or ganizațiilor non-guverna
mentale, însă, înainte de toa
te, sunt seniori activi și oa
meni încrezători în viitor. 

Pe parcursul anului 
2016, activitățile proiectului 
„Cetățeni Activi la Puterea a 
Treia”, implementat de către 

Confederația Caritas Româ
nia în parteneriat cu Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București, 
au creat cadrul necesar for
mării Parlamentului Senio
rilor: Caravana „Ca fenelele 
Seniorilor”, cursuri de lobby și 
advocacy, expoziția fotogra-
fică itinerantă „Lumini și um
bre în viața seniorilor”, primul 
Flashmob intergenerațional.

Proiectul „Cetățeni Activi 
la Puterea a Treia” este co-
finanțat printr-un grant din 
partea Elveției prin interme
diul Contribuției Elvețiene 
pentru Uniunea Europeană 
extinsă. 

Ionuț ARDELEANU
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Mihail Kogălniceanu a 
fost un om politic de orienta
re liberală, avocat, istoric și 
publicist român, originar din 
Moldova, devenit prim-minis
tru  în 1863, în timpul lui Ale-în 1863, în timpul lui Ale- 1863, în timpul lui Ale-în timpul lui Ale- lui Ale
xandru Ioan Cuza și minis
tru al Afacerilor Externe sub 
domnia lui Carol I. A fost, de 
asemenea, de mai multe ori, 
ministru de interne. Fiind un 
liberal moderat, și-a început 
cariera politică în calitate de 
colaborator al prințului Sturd
za. A fost unul dintre ideolo
gii Revoluției de la 1848 în 
Moldova, fiind autorul petiției 
„Dorințele partidei naționale 
din Moldova”.

Activitatea 
publicistică

Dacă activitatea sa poli
tică este bine documentată, 
cea de intelectual/publicist 
este mai puțin cunoscută pu
blicului larg. Încă din tinerețe 
a publicat un număr mare 

de lucrări, inclusiv eseuri 
și articole, înființând mai 
multe periodice: ”Alăuta Ro
mânească” (1838), ”Foaea 
Sătească a Prințipatului 
Moldovei” (1839), ”Dacia Li
terară”(1840), ”Arhiva Româ
nească” (1840), ”Calendar 
pentru Poporul Românesc” 
(1842), ”Propășirea” (rede-
nu mit ”Foaie Științifică și 
Li te rară”, 1844) și altele. 
”Dacia Literară” și ”Foaie 
Ști in țifică” au fost desființate 
de autorități, fiind considera
te veroase.

Alături de C. Negruzzi, 
a încercat „occidentaliza
rea” publicului moldav, fiind 
interesați de domenii vari
ate, dar mai ales de idea
lul romantic al specificului 
național. Unul dintre princi
palele obiective ale activității 
sale culturale a fost extin
derea gamei de acoperire a 
culturii moderne românești 
dincolo de limitele ei timpu

rii în care fusese bazată mai 
mult pe traduceri din literatu
ra străină.

Activitatea politică a lui 
Kogălniceanu este evidentă 

în publicațiile pe care le pa
tronează. La Iași a început 
tipărirea revistei ”Steaua Du
nării”: un purtător de cuvânt 
unionist, publicație ce primea 
sprijin din partea lui Alecsan
dri și a sa ”România Litera
ră”. De asemenea, a încura
jat apariția revistei ”L’Étoile 
de Danube” la Bruxelles, ca 
o variantă în limba franceză 
a ”Stelei Dunării”.

Ultimii ani de viață
După ce s-a retras din 

viața politică, Kogălniceanu 
a fost președinte al Acade
miei Române (1887 – 1889). 
Îmbolnăvindu-se, el și-a pe- el și-a pe
trecut ultimii ani colecționând 
și publicând documente istori
ce și mediatizând descoperiri
le arheologice din Dobrogea. 
Mihail Kogălniceanu a murit 
la Paris în timpul unei operații, 
fiind înmormântat la Iași.

Ana Ioana IRICIUC

Istoria altfel...

Mihail Kogălniceanu
intelectualul din spatele omului politic

Monumente uitate
Gara Băneasa - Gara Regală uitată

Bucureștiul se bucură 
de o serie de monumente 
fascinante, dar destul de 
puțin cunoscute. Astfel, 
în perioada interbelică, în 
zonă se aflau nu mai puțin 
de nouă gări: Nord, Est 
(Obor), Vest (Băneasa sau, 
așa cum era cunoscută în 
epocă, Mogoșoaia), Filaret, 
Mică Viteză (Basarab), Co
troceni, Militari, Progresul 
și Dealul Spirii. 

Construită în 1936 cu 
scopul de a crea un cadru 
solemn pentru primirile re
gale după planurile întoc
mite de arh. Duiliu Marcu, 
Gara Mogoșoaia reprezintă 
un ansamblu compus din 
gara regală, piaţeta din faţa 

acesteia, peroanele, și veși ve ve
chea gară pusă în funcţiu
ne în 1886 (fiind destinată 
în special transportului de 
mărfuri). 

Amplasamentul pen
tru noua gară regală a fost 
ales cu grijă, pe șoseaua 
BucureștiBrașov. Legătu
ra între şosea şi gară se 
face printro mică esplana
dă care permite desfăşu
rarea cortegiilor. Peisajul 
zonei, împreună cu fântâna 
Mioriţa şi pasajul inferior 
de la Mogoşoaia unit cu 
staţia prin pergole şi ziduri, 
creează un ansamblu bine 
armonizat, de o frumusețe 
aparte. Gara se compune 
dintrun pavilion principal, 

care constituie staţia de 
călători propriuzisă, o ca
bină centrală de mişcare, 
un corp de gardă, precum 
şi un peron larg, în parte 
acoperit. Pavilionul princi
pal conţine încăperi rezer
vate pentru oficialități şi un 
salon de recepţie. Faţadele 
sunt placate cu travertin 
românesc. Pardoselile inte
rioare sunt realizate din plărealizate din plă
ci de marmură roz de Ruş
chiţa şi marmură neagră de 
Belgia. Saloanele sunt par
dosite cu mochetă. Pereţii 
salonului de recepţie şi ai 
holului mare sunt acope
riţi cu lambriuri de lemn de 
trandafir. Celelalte saloane 
au lambriuri de nuc, precum 

și câteva panouri cu picturi 
decorative. Clădirea benefi
ciază de un sistem de încăl
zire cu aer condiţionat, sis
tem inovativ pentru epoca 
în care a fost instalat. 

De o eleganță deosebi tă, 
gara a fost folosită după 1950 
de autoritățile co muniste 
drept gară de protocol pen
tru „trenurile prezidențiale” 
ale șefilor de stat ai Ro
mâniei și pentru pri mirea 
oficialităților stră ine.

Ana Ioana IRICIUC

Gara Regală Băneasa: 
vedere spre fântâna Mioriței
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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, 
Alpha Bank (sucursala Libertății, Sector 5)

Mai multe detalii puteți găsi pe www.carpomenia.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. 

publicitate

O masă caldă înseamnă de cele mai 
multe ori o șansă pentru o viață mai 
bună. Alăturăte campaniei și întinde 

o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.  

Se încheie încă un an, nu 
putem să nu privim în urmă 
și să vedem dacă vârstnicii 
au reprezentat una dintre pri-
oritățile autorităților publice în 
stabilirea obiec tive lor și pro-
gramelor guverna men tale și 
a elaborării politi cilor pu blice 
pentru anul 2016 și pe rioada 
următoare.

Cum a arătat problematica 
vârstei a treia în anul 2016? 
Au fost vârstnicii din România 
o resursă socială importantă, 
dar și o problemă specifică de 
politică publică? 

Ei bine, în anul 2016, im -
portanța vârs tei a treia și ne-
cesitatea reorien tării abor dă-
rilor în domeniu s-au regăsit pe 
agenda pu blică sub forma unor 
inițiative le gislative noi, dar și sub 
for ma unor îmbunătățiri aduse 
legislației existente, precum: 
elaborarea Programului de in -
teres naţional „Creșterea ca-
lității vieții persoanelor vâr  st-
ni ce din căminele pentru per-
soa ne vârstnice” ce vizează 

fi nanțarea că mi ne  lor publice 
pentru per soa ne vârstnice, 
emi te rea Ordonanței nr. 34 
pentru completarea și mo-
difi ca rea Legii nr. 17/2000 
pri vind asistenţa so -
cială a per soanelor 
vârst nice, cre a  rea 
Pa chetu  lui in  te-
grat pen tru com-
ba te rea să ră  ciei 
ce adu ce mă suri 
și pentru cate-
goria per soa nelor 
vârstnice, îm bu  nă tă-
țirea Strategiei na țio na le 
pentru promovarea îmbă trâ nirii 
active şi protecţia per soanelor 
vârstnice pentru perioada 
2015-2020 prin for mularea 
Pla nului ope ra ţional de acţiuni 
pentru pe rioada 2016-2020, 

pre cum şi a Me canismului de 
monitorizare şi evaluare inte-
gra tă a acestora. 

Pe parcursul a nu lui 2016 
au fost licențiate la ni-

vel național un 
număr de 840 

de servicii so-
ci ale pentru 
c a   t e g o r i a 
de vârst  ni ci 
cu vâr sta de 

peste 65 de 
ani, așa cum 

ne arată Harta 
Serviciilor Sociale Li-

cențiate dezvoltată de Mi nis-
terul Mun cii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârst-
nice și GovItHub. O repartizare 
a acestora în funcție de ti-
pul de serviciu va scoate în 

evidență, de altfel, o dez-
voltare insuficientă a ser vi-
ciilor destinate acestei cate-
gorii sociale, iar cheia pentru 
soluționarea acestui aspect 
negativ îl va avea cu siguranță 
înde pli nirea obiectivelor stabili-
te de inițiativele legislative 
adop  tate de Minister și Guvern 
de-a lungul acestui an.

Persoanele vârstnice tre-
buie să reprezinte o prioritate 
și în anul 2017 întrucât ne-
voile sociale ale acestui 
grup vulnerabil sunt tot mai 
complexe și mai variate, iar 
o calitate a vieții îmbunătățită 
ține în cea mai mare parte 
de buna aplicare a măsurilor 
prevăzute de ini țiativele legis-
lative elabora te.

AntoniaMilena TOMESCU

Recenzia anului 2016

Problematica vârstei a treia
pe agenda publică

servicii sociale
licențiate pentru 

persoane vârstnice 
cu peste 
65 de ani

840
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Portretul unei senioare 

Chipul brăzdat îi trădează 
suferinţele și încercările grele 
ale vieții, însă lumina ochilor 
plină de speranță și si guranța 
cu care povestește ne duc cu 
gândul la omul care nu s-a 
lăsat doborât de dificultăți. 
Dobra Preda (foto) a de
prins meșteșugul țesutului, 
al cro șetatului, al cusutului și 
al împletitului de la vârsta de 
6 ani, la școală, apoi și-a pri
mit locul cuvenit la șezătorile 
satului. Împreună cu mama 
sa, a intrat în comunitatea 

femeilor harnice din sat unde 
acestea depănau povești, 
serveau go goși, în șirau frun
zele de tutun pe sârmă, la 
uscat, și apoi se apucau de 
țesut. Cu răbda re și măiestrie 
și-a creat pro soapele și spă
celele de nun tă pentru viitori 
nănași, cămășile cu înflorituri 
dăruite mesenilor, după obi
ceiul satului. 

În urmă cu aproape 10 
ani, la Asociația C.A.R.P 
”OMENIA” București, a pus 
bazele Cercului de „Mâini 
îndemânatice” alături de câ
teva membre ale asociației. 
Mo destă din cale-afară, bu-
ni  cuța Dobra Preda se mân-
drește de fiecare dată cu 
ne prețuitele comori tricota
te, ieșite din mâinile familiei 
adoptive care i-a fost alături 
încă de la început și care îi va 
rămâne atât de dragă. (D.I)

Grupul vocal al Asociației 
C.A.R.P ”OMENIA” Bu-

cu rești a luat fiinţă ȋn urmă cu 
mai bine de 6 ani, cu paşi ti
mizi. Muzica poate pătrunde 
acolo unde orice altceva pare 
că nu are efect, sunetele ei 
având asupra oamenilor o pu
tere de care, de multe ori, nici 
nu suntem conştienţi. 

Un grup de 16 vârstnici ini-
moşi dăruiește publicului, cu 
fiecare ocazie, comori de ex
presivitate şi trăire artistică, 
ade văr al simţirii, străduin du-se 
să ȋmbunătăţească capacitatea 
de comunicare cu publicul că
ruia vrea să-i păstreze ȋn me
morie momentele unice, de fru
museţe ale artei corale.

Abordând la ȋnceput cre
aţii din repertoriul românesc: 
romanţe, muzică populară 
şi de petrecere, coriştii s-au 
adaptat, ȋn timp, conceptului 
a cappella, și interpretează, 
în prezent, piese dificile din 
repertoriul naţional şi inter
naţional, transpuse ȋn lumina 
versului românesc. Ocazio
nal au dat testul publicului, 
atât în cadrul unor spectacole 
organizate de sărbători, eve-, eve
nimente proprii sau în ca
drul unor momente artistice 

susținute la invitația unor com
panii donatoare. Interpretările 
proprii ale pieselor au adus în 
sufletul ascultătorilor emoții, 
vârstnicilor - nostalgia tinere
ţii apuse, iar tinerilor - entuzi
asm şi câte-o lacrimă furişată, 
cu gândul la bunicii lor şi la 
vremurile trăite prin poveştile 
părinților. 

Animaţi de responsabilita-
tea pe care o au în fața pu-
blicului, dar și pentru a uita 
de necazurile și afecțiunile 

Terapie ocupațională

De la Corul OMENIA, cu drag

bătrâ neții, seniorii grupului 
vocal participă conștiincios la 
repetiții, pentru a veni în aju
torul celor mai puţin puternici 
dintre vârstnici.

Edificator ȋn acest sens 
este recentul DVD lansat ȋn 

luna noiembrie a.c. apreciat 
ca un simbol pentru vârstnicii 
activi care înţeleg că, dăruind, 
îşi trăiesc viaţa cu demnitate 
şi dau un nou sens bătrâneţii 
lor fireşti. 

Daniela ITU
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Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele
021 9615

PUBLICITATE

VÂNZĂRI
Vânzare încălțăminte: pantofi 
bărbătești, sandale, ghe te re-
condiționate, prețuri în tre 10-
20 lei, în cadrul Cen  trului de 
prestări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu rești, 
021.423.17.49, interior 238
Vând autoturism marca Opel 
Astra Clasic, an de fa bricație 
2007. Detalii la telefon: 
0723.362.731

Vând mobilă dormitor, ma
terial: pal melaminat alb 
cu negru. Zona Militari. 
0726.002.453

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Persoană imobilizată, solicit 
servicii de îngrijire la domi
ciliu. Zona Cotroceni. Barbu 
Victoria: 021.313.88.51

Ofer servicii menaj ușor/efec
tuare cumpărături. Neacșu 
Ioana: 0729.237.801

CONSULTAȚII
Consult oftamologic gratuit cu 
bilet de trimitere. Programări 

la telefon 0744.567.256, în ca
drul Asociației C.A.R.P. „OME
NIA” București, sediul central

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. Telefon: 0752.001.416 
sau la telefon: 021.423.17.49/ 
interior 239. Efectuez și de-și de- de
plasari la domiciliu

angajează 
CASIERI ZONALI

cu diplomă de absolvire 
studii medii

 cu domiciliul stabil în sectoarele 
1,2,3 și 4 din Municipiul București;
 Domnești  Jud. Ilfov;
 Tunari  Jud. Ilfov;
 Periș  Jud. Ilfov;
 Mihai Bravu  Jud. Giurgiu
 Călugăreni  Jud. Giurgiu
 Otopeni  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

Asociația C.A.R.P. 
“OMENIA“ București 
primește donații în 
cărți pentru biblio te
ca seniorilor.

Oferă membrilor împrumuturi pe loc sau a doua zi, rambur
sabile între 6 și 24 de luni, cu dobânzi avantajoase. 

În prezent, avem peste 48.000 de membri care beneficiază 
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 beneficiază de servicii cu tarife subvenţionate la 
frizerie (exemplu: un tuns costă 3 lei!), coafură, manichiură, 
pedichiură (servicii cosmetică), kinetoterapie, consultaţii şi 
tratamente medicale generale, oftamologie, stomatologie, 
cizmărie, croitorie, reparaţii electronice şi electrocasnice, 
reparaţii instalaţii sanitare şi termice. Celor care au nevoie 
le sunt puse la dispoziţie gratuit mijloace ajutătoare de de
plasare. Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” București organizea
ză excursii şi pelerinaje cu transport parţial 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: carp.omenia@yahoo.com; 
Web: www.carpomenia.ro; www.omeniatv.ro

- împrumuturi și servicii avantajoase –
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Cea de-a doua ediție a 
Galei Solidarității Inter na țio-
nale a avut loc în acest an 
la Biblioteca Centrală Uni-
ver sitară ”Carol I” și a fost 
organizată de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile 
și Federația Organizațiilor 
Ne guvernamentale pentru 
Dez voltare, cu sprijinul Minis-
terului Afacerilor Externe al 
Ro mâniei și al Programului 
Na țiunilor Unite pentru Dez-
voltare. 

Evenimentul a urmărit 
pro movarea solidarității in-
ter  naționale și acordarea de 
premii organizațiilor negu ver-
namentale, jurnaliști lor, mem-
brilor mediului academic ca 
semn de recunoștință pentru 
implicarea, coeziunea socială 
și răspunderea solidară pe 
care le-au demonstrat prin ac-
tivitățile și proiectele de rulate. 

Distincțiile s-au acordat 
astfel: Premiu special din 
par tea societății civile 
– Mi nisterul Afacerilor Ex-

ter ne, Premiu pentru In
sti tuții publice - Agenției 
Na țională de Integritate, 
Pre miu ONGuri active în 
domeniul cooperării pentru 
dezvoltare – Asociației FDP 
– Protagoniști în educatie, 
Pre miu ONGuri active 
în domeniul educației și 
con  știentizării publicului 
– Asociației Asistență și Pro-
gra me pentru Dezvoltare 
Durabilă - Agenda 21, Pre
miu Mediul academic - Cen-
trului de Studii Africane al 
Universității Babeș-Bolyai, 
Pre miu Jurnaliști – Ioana 
Moldovan, Premiu Voluntari/

activiști - Oana Mîndruț, Alina 
Petcu și Ionuț Ursu de la Life 
Education for All și Volunteer 
for Life, Premiu Cadre di
dac tice – Paula Mihai, pro-
fesor la Liceul cu Program 
Sportiv „Iolanda Balaș Soter” 
și metodist în cadrul Casei 
Corpului Didactic din Buzău, 
Premiul special pentru ini
țiative în Republica Moldova 
– Asociația Expert Forum.

Transmitem felicitări tutu-
ror câștigătorilor și așteptăm 
cu nerăbdare următoarea edi-
ție a Galei Solidarității Inter-
na ționale.

AntoniaMilena Tomescu

Gala Solidarității Internaționale, 
Ediția a II-a 2016

În articolul 
din numărul 
aces ta voi face 
o trecere 
în revistă 
a leacurilor 
pen tru pielea us
cată de aerul aspru și rece. 
Dacă până acum am dis
cutat despre tratamentele 
contra răcelii și de creșterea 
imunității în sezonul rece, nu 
trebuie să uităm de piele, cea 
care simte direct trecerea de 
la cald la frig și ger. 

Pentru o piele catifelată e 
bine să utilizăm un unguent cu 
vitamina A, care, este de pre
ferat să aibă în componența 
sa concentrat de gălbenele. 
De asemenea, este bun și să
nătos uleiul de măsline care, 
prin concentrația sa, aduce 
un strat de grăsimi necesare 
pentru a combate vremea rea. 

Nu în ultimul rând, va tre
bui acționat și la nivel intern, 
prin ali mentație. Este reco
mandat să nu uităm nici în se
zonul rece de consumul de li
chide, de cei doi litri pe zi, sau 
cât solicită organismul. De 
asemenea, este necesar să 
consumăm cât mai multe vi
tamine (vitamina C, cu precă
dere), magneziu și acizi grași. 

Vă urez să aveți sărbători 
fericite, alături de cei dragi, 
cu multă sănătate, voie bună, 
lumină și căldură în suflete și 
un An Nou cât mai bun, plin 
de realizări!

Gina GEALĂ

ISSN  20659989
Tipărit la S.C. DOROTEA PRODCOM S.R.L.

Tipografie: tel. 0744.536.449
Email: dorotea_print@yahoo.com
Mobil: 0752.001.404; 0752.001.406

Președinte de onoare
Dpl. Ing. Gheorghe CHIOARU

Director
Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

Manager de proiect
Alina PERJOIU

Grafician
Irina ANDREI

Redactor-șef / Foto
Ionuț CRIVĂȚ

Redactor-șef adjunct
Ana Ioana IRICIUC

Redactori
Milena TOMESCU

Ionuț ARDELEANU
Gina GEALĂ

COLEGIUL DE REDACȚIE

Prin art. 206 CP, 
responsabilitatea 
juridică pentru 
conținutul articolului 
aparține autorului. CONTACT - Str. Amurgului 53, Sector 5, Bucureşti, CP 051983

E-mail: redactia.omenia@gmail.com; carp.omenia@yahoo.com; tel. 021.423.17.49 - fax: 021.456.36.99

Eveniment festiv

Sărbătorim magia Crăciunului 
alături de seniorii noștri

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, 
cea mai activă comunitate a persoanelor 
vârstnice din Capitală, organizează sărbă
toarea Crăciunului cu colinde, muzică popu
lară, voie bună și speranța că anul 2017 va 
aduce mai multe oportunități pentru o viață 
cât mai demnă pentru seniorii noștri. Festi
vitatea va avea loc în data de 22 decembrie 
2016, începând cu ora 10.00, la Colegiul 
Economic „Viilor” din București și va adu „Viilor” din București și va adu

ce împreună seniori, partenerii tradiționali 
ai Asociației, Corul Seniorilor „Omenia”, 
interpreți consacrați de muzică populară. În 
perioada 1927.12.2016, prin Centrul de Zi 
al Asociației vor fi  oferite peste 800 de ca fi oferite peste 800 de ca
douri de Crăciun persoanelor vârstnice cu 
grad crescut de excluziune socială și finan
ciară, membre ale Casei noastre. 

Sărbători fericite dragi bunici, părinți, 
seniori! (I.A.)

ACTUALITATE

Tiraj
20.000
exemplare

LEACURI 
din cămara
bunicii


