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uropa nu se plic ti seș te 
niciodată. În fiecare an 
istoria ei este marcată 

de noi evenimente. Dacă ul-
timii doi ani au fost puternic 
marcați de atacuri teroris-
te și migrația afro-asiatică, 
anul acesta proiectele de re-
modelare a Uniunii Europe-
ne ocupă prim-planul mass-
mediei.

Celor cinci scenarii de 
re modelare prezentate de 
Jean Claude Junker în Parla-
mentul European, la 1 martie 
a.c., li s-a adugat și al 6-lea, 
de desființare a uniunii, iden-
tificat de Pierre Moscovici. 

Europa cu două viteze, 
Europa cu cercuri concen-
trice au fost cel mai des co-
mentate. 

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

E

Persoanele vârstnice mem-
bre ale Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București, dar și 
ale altor asociații ale seniori-
lor au aflat din paginile Ziarului 
„Prin noi OMENIA există” că 
a fost înființat un Parlament 
al Seniorilor care militează 
pentru drepturile persoanelor 
vârstnice și care promovează 
îmbătrânirea ac ti vă, sănătoa-
să și demnă. Această inițiativă 
nu numai că există, dar a și 
obținut primele rezultate. Cei 
8 membri ai Parlamentului 
Seniorilor s-au întâlnit cu re-
prezentanții Parlamentului Ro-
mâniei pentru a discuta despre 
problemele persoanelor vârst-
nice din România și pentru a 
găsi soluții împreună.  

Cum găsesc autoritățile 
această ambițioasă inițiativă 
veți afla în paginile ziarului 
nostru, unde președintele 
Co misiei pentru Muncă și 
Pro tec ție Socială din Camera 
Depu taților, domnul deputat 

Adrian Solomon, ne face o 
trecere în revistă a măsurilor 
de protecție socială care îi vi-
zează pe vârstnici, începând 
cu majorarea pensiilor și re-
ducerea CASS-ului. Domnia 
sa consideră că un dialog și o 
colaborare cu societatea civi-
lă, reprezentată de ONG-urile 
dedicate vârstnicilor, este un 
pas înainte și o garanție că 
aceștia nu sunt uitați de se-
menii lor, ci dimpotrivă, sunt 
respectați și apreciați. 

Discutând cu vicepre șe-

dintele Comisiei pentru drep-

turile omului, culte și mi no-
ritățile naționale, doamna 
deputat Tamara-Dorina Ciofu, 
aflăm o veste importantă pen-
tru seniori: a fost înființată 
Subcomisia pentru protecţia 
şi promovarea drepturilor per-
soanelor vârstnice. Totodată 
va împărtășim și opi niile Par-
lamentului Seniorilor despre 
acest demers promițător cu 
doamna Anca Zavădescu, 
membră a acestui for.

 Ionuț ARDELEANU
(continuare în pagina 3)

Drepturile vârstnicilor, mai aproape de a deveni realitate

Parlamentul Seniorilor, 
față în față cu Parlamentul României
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În toamna anului tre cut 
îi făceam, o vizită domnului 
președinte Adrian Solo mon, 
la Palatul Parla mentului. 
Ne aflam înainte de ale-
geri, la ora bilanțului, și 
l-am întrebat despre pro -
blemele vârstnicilor, des-
pre așteptările lor și ale ro-
mânilor în general. Re ve-
nim acum să ve dem ce s-a 
făcut pentru ei din toamnă 
până-n primăvară. Totodată, 
domnul deputat s-a aflat 
zilele acestea față în față cu 
Parlamentul Seniorilor. 

Domnule președinte, de 
la discuția noastră pre
cedentă, ce certitudini 
avem în România?
În primul rând avem o 

cer titudine, faptul că partidul 
aflat acum la guvernare a 
câș  tigat alegerile cu un scor 
isto ric, iar acest lucru se da-
to rează faptului că a venit 
cu un program de guvernare 
socotit de analiști ca fiind unul 
dintre cele mai bune propuse 
într-o dezbatere electorală de 
după 1990 încoace. Acesta 
își dorește nu doar creșterea 
economică susținută, dar și o 
reindustrializare a Ro mâ niei, 
chiar prin implicarea directă a 
statului, prin crearea fondului 
suveran de investiții, care să 
ducă la reapariția in dustriei 
în zonele în care aceasta a 
dispărut.  

Dar pentru pensionari, 
ce certitudini avem?

Imediat după preluarea 
gu vernării am pus în practică 
una dintre propunerile noas-
tre - reducerea la zero a im-
po zitului și a CASS-ului per-
cepute pensiilor sub 2.000 de 
lei, iar de la 1 ianuarie 2018 la 
o pensie mai mare de 2.000 de 
lei, impozitul să fie de 10%. De 
la 1 martie a crescut și pensia 
socială minimă, de la 400 la 
520 de lei, iar pentru 1 iulie 
prima eta pă a unui plan fezabil 
și realizabil în acești patru ani 
de guvernare – atingerea va-
lorii de 45% a punctului de 
pen sie din sa lariul mediu brut 
aflat în plată. 

Cum pre venim mar gi  
nali zarea socia lă și cum 
putem face reintegrarea 
socială a vârstnicilor?
Dincolo de mă su-

rile care vi zează 
di rect veniturile 
p e r  s o a  n e l o r 
vârst nice, Gu-
ver  nul are în 
sar cină și sub-
ven   țio narea di-
ver   selor ser vi cii 
so ciale oferite de 
ONG-uri, printre bene fi-
ci arii acestor tipuri de servicii 
fiind și persoanele vârst ni  ce 
singure din zone izo la te, care 

primesc din partea acestora 
asistență, sprijin în  pro curarea 
medicamentelor, tra tamentelor, 
ali men telor , tot ceea ce este 

necesar pentru ca un 
bătrân fără aparținători 

să poată simți din 
par tea so cie  tății că 
este în continuare 
res pectat și iubit. 

Cum vedeți dez
voltarea par te ne

ria  telor cu onguri le?
În primul rând, so-

cie tatea civilă re prezentată 
de ONG-uri, cu acest tip de 
activitate, trebuie să fie pe viitor 
mâna caldă a statului în raport 

cu ce tățenii. Astfel, serviciile 
pe care statul nu poate să le 
asigure, să revină în sarcina 
ONG-urilor care, sprijinite de 
stat, să le poată acorda cu 
profesionalismul și cu dăruirea 
pe care o dovedesc de atâtea 
ori și de atâția ani. 

Ce le datorăm vârstni ci lor?
Totul. Și noi, suntem dato-

rită lor pe acest pământ. Și 
dacă avem o țară frumoasă, 
pe care merită s-o slujim și 
s-o apărăm, este pentru că 
generații de-a lungul timpului 
au muncit zi de zi pentru a o 
ridica și pentru a o apăra. 

Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU

Pensiile vârstnicilor, 
între promisiuni și certitudini

în iulie
punctul de pensie 

va fi 45% din salariul 
mediu brut

2020

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

Cum vi se pare ide
ea unui Parlament al 
Se niorilor, demers în 
care Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA’’ București 
este implicată activ ală
turi de Confederația Ca
ritas România? 

„Este o inițiativă lăudabi-
lă, am înțeles că România 
este a doua țară din Eu
ro pa ce are o astfel de or
ganizație. Dorim ca, dincolo 

de propunerile concrete pe 
care domnul Giorgică Bă dă
rău, membru al Parla men
tului Seniorilor, lea adus la 
cunoștința Comisiei și lea 
depus recent, pentru mo 
dificarea unor acte norma
tive, să existe un dialog per
ma nent și fructuos, astfel 
încât și legile pe care le 
facem noi să aibă parte de 
expertiza oamenilor buni și 
bătrâni.” O viață activă după 
pensionare este  unul dintre 

obiectivele acestui for con-
sul tativ. “Ideea este să nu 
ce rem cu tot dinadinsul în
lo cuirea persoanelor odată 
ajunse la vârsta de pensio-
nare cu cei tineri, pentru că 
experiența se capătă în timp. 
Trebuie să milităm cu toții ca, 
atât cât puterile îi țin, să îi 
păstrăm la locurile de muncă 
tocmai pentru a da siguranță 
că ceea ce se întâmplă este 
su pervizat de un vârstnic”, 
conchide domnul deputat. 

Seniorii, în dialog cu aleșii țării
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Drepturile vârstnicilor, mai aproape de a deveni realitate

Parlamentul Seniorilor, 
față în față cu Parlamentul României

Care sunt așteptările 
mem brilor Parlamentu
lui Seniorilor privind 
func ționarea acestei 
sub comisii, și care 
sunt problematicile pe 
care le considerați vi
tale pentru a apărea pe 
agenda de lucru?

Înființarea subcomisiei 
pen tru protecția și promova-
rea drepturilor persoane lor 
vârstnice din Ca mera De-
pu taților, în cadrul Comi siei 
pentru drepturile omului, cul-
te și problemele minori tăților, 
constituie pentru noi, mem-
brii Parlamentului Seniorilor, 
o frumoasă răsplată pentru 
efortul depus de seniori vre-
me de un an de zile de a in-
ventaria, pregăti și documen-
ta responsabil, problemele 
se rioase cu care se confruntă 
populația vârstnică din Ro-
mânia, în continuă creștere 
numerică. Am avut de ales 
dintr-o multitudine de proble-

me ale vârstnicilor, pe care 
să le propunem spre rezol-
vare, ceea ce nu a fost ușor. 
Am decis însă că trebuie să 
începem cu cele mai impor-
tante dintre ele, adică acele 
probleme care, o dată rezol-
vate, pot aduce schimbări 

vizibile în viața vârstnici-
lor, probleme pe care 
le-am grupat pe tema-
tici (protecție socială, 
medicale, inserție so-
cială, drepturile omu-
lui). Am avut în vedere 
permanent, ca priori-
tare să fie acele tema-

tici cuprinse atât în 
Programul de guver-
nare actuală, cât și 
în Strategia privind 

îmbătrânirea activă, elabora-
tă de Guvern în anul 2015.

Care este mesajul Par
lamentului Seniorilor 
pentru seniorii din Ro
mânia?
Mesajul Parlamentului Se-

niorilor pentru seniorii Româ-
niei este unul simplu: dacă ne 
dorim o bătrânețe demnă, să 
ne simțim utili pe tot parcursul 
vieții și solidari cu celelalte 
generații, este obligatoriu să 
milităm pentru ca drepturile 
fundamentale să ne fie res-
pectate. Pentru a cere să ni 
se respecte drepturile, trebu-
ie însă să le cunoaștem, iar 
atunci când constatăm că nu 
sunt respec tate, este obliga-
toriu să reacționăm!

Interviul integral va pu-
tea fi citit în paginile Revistei 
OMENIA din numărul 2/2017 
(iunie), disponibil și online pe 
site-ul www.fn-omenia.ro. 

Ionuț ARDELEANU

Ce șia propus să 
realize ze această sub
comisie pentru persoa
nele vârst nice și care 
sunt prioritățile pentru 
anul 2017? 
Ca o expresie a atenţiei 

acordate drepturilor cetăţenilor 
români de către membrii Co-
misiei pentru drepturile omu-
lui şi urmare a iniţia tivei 
mele per so nale, 
precum şi a întâlni-
rii cu re  prezentanţii 
„Par   lamentu lu i 
Se niorilor” din 
luna fe bruarie, 
am pro pus şi ob-
ţinut aprobarea 
înfiinţării, în ca-
drul comisiei din 
care fac parte, a Subcomisiei 
pentru protecţia şi promova-
rea drepturilor persoanelor 
vârstnice. Subcomisia a fost 
înfiinţată legal pe data de 14 
martie şi va avea ca sferă de 
activitate următoarele: rezol-
varea, din punct de vedere le-
gislativ, a problemelor cu care 
se con fruntă persoanele vârst-
nice; promovarea şi respecta-
rea drepturilor acestora, prin 
aplicarea legilor în vigoare; 
creșterea calității vieții persoa-
nelor vârstnice prin oferirea 
unei game variate de servicii 
și legislaţie corespunzătoare 
susţinerii acestor servicii; sti-
mularea - prin pârghii legis-
lative - a angajatorilor pentru 
menținerea sau încadrarea în 
muncă a persoanelor vârst-
nice, prelungirea perioadei 
de independență financiară 
a aces tora; participarea per-
soanelor vârstnice la viața so-
cial-politică într-o măsură mai 
mare.

Cum vedeți crearea 
Par lamentului Seniori
lor care șia propus să 
sus ți nă interesele per
soanelor vârstnice din 
România, și cum veți 
colabora pe termen 
lung cu acesta?  
Consider că inițiativa în-

fiinţării Parlamentului Senio-
rilor este mai mult decât bi-
nevenită, tocmai în contextul 
participării crescute a vârst-
nicilor la procesul decizional 
şi legislativ, mai ales pentru 
un lobby eficient şi care să 
ofere datele primare despre 
situaţia socio-economică a 
persoanelor vârstnice din te-
ritoriu. 

Subcomisia pentru pro-
tecţia şi promovarea dreptu-
rilor persoanelor vârstnice, 
în vederea realizării scopului 
său, va colabora strâns cu 
Parlamentul Seniorilor, pre-
cum şi cu alte ONG-uri re-
prezentative ale vârstnicilor 
din România. 

(urmare din pag 1)
În luna martie 2017, per

soanele vârstnice au primit 
o veste extraordinară, ve ni  tă 
chiar din Parlamentul Româ
niei: a fost înființată Subcomi Subcomi
sia pentru protecţia şi promo

varea drepturilor persoanelor 
vârstnice în cadrul Comisi
ei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minori
tăţilor naţionale din Camera 
De putaților. Stăm de vorbă 
cu ini ția torul acestui proiect, 

Vicepreşedintele Comisiei 
pentru drepturile omului, cul
te şi problemele minorităţilor 
naţionale și Preşedintele Sub
comisiei pentru protecţia şi 
promovarea drep turilor per
soanelor vârst nice, doamna 

Deputat TamaraDorina Ciofu 
și cu doamna Anca Zăvădes
cu, membru al Parlamentului 
Seniorilor despre modul cum 
persoanele vârstnice se pot 
implica în elaborarea politici
lor publice. 

Doamna Deputat Tamara-Dorina 
CIOFU, Președintele Subcomisiei 
pentru protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor vârstnice

Doamna Anca 
ZĂVĂDESCU, membru 

al Parlamentului Seniorilor
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La cea de-a XII-a ediție 
a Galei United Way Româ-
nia, oameni și organizații 
care sprijină persoane aflate 
în dificultate au fost răsplătiți 
pentru rezultatele remarca-
bile din ultimul an, obținute 
prin implicarea în proiectele 
Fundației United Way Ro-
mânia, un partener de încre-
dere și al Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București ai cărei 
reprezentanți au participat la 
această gală. Evenimentul, 
care a avut loc la complexul 

destinat ceremoniilor de gală, 
Le Château, în București, a 
stat sub sloganul „Schimbă o 
viață. Transformă o comunita-
te”, și a numărat aproximativ 
200 de participanți.

10.000 de beneficiari ai 
programelor umanitare

Reamintim că, începând 
din anul 2008, asociația noas-
tră a derulat, cu sprijinul Uni-
ted Way, proiecte sociale prin 
care am reuşit să îmbunătăţim 
calitatea vieţii a peste 700 de 

persoane vârstnice din Bucu-
reşti şi localităţi limitrofe, dar 
și a familiilor acestora. În ca-
drul galei, distincțiile acorda-
te au vizat implicarea în pro-
grame de educație, in  tegrare 
socio-economică și sănătate, 
dezvoltate de Uni ted Way în 
București și în țară. Evenimen-
tul s-a bu  curat de prezența 
E.S. Hans Klemm, Ambasa-
dorul SUA în România și E.S. 
François Saint-Paul, Amba-
sadorul Franței în România. 
Gala a acordat recunoaștere 

și celor mai bune inițiative 
dintre cele 55 de proiecte 
de educație, integrare socio-
economică și sănătate pe 
care United Way România le 
susține prin programele sale, 
îmbunătățind astfel condițiile 
de viață pentru peste 10.500 
de persoane dezavantajate: 
copii, tineri, adulți şi vârstnici. 
Peste 2.000 de copii, adulți 
și vârstnici au primit îngrijiri 
sociale și medicale necesare 
unui trai decent. 

Ionuț CRIVĂȚ

ONGurile și voluntarii sprijină vieți în dificultate 

Gala United Way 2017

(urmare din pag 1)
Integrarea mult dorită de 

noii membri ai Uniunii Euro-
pene se realizează mult mai 
încet decât preconizau liderii.

Problemelor ridicate de 
ultima criză financiară nu li 
s-au găsit soluții, unele state 
din zona euro sunt mult prea 
departe de a-și fi regă sit echi-
librul, o parte din bănci s-au 
refăcut pe baza investițiilor 
guvernamentale, dar altele 
sunt în prim proces de re-
structurare operațională și 
după aproximativ 10 ani, 
dacă vor mai exista în piață 
vor arăta cu totul altfel.

Sudul Uniunii Europene 
arată altfel decât nordul, iar 
vestul cu totul altfel decât 
centrul și estul.

Amenințarea cea mai 
mare, fenomenul mi gra ționist 
continuat cu cel terorist dă 
fiori reci șefilor de state vest- 
europeni și liderilor Uniunii 
Europene, fiind permanent 
nepregătiți, dovada cea mai 

recentă fiind drama londo-
neză. Amenințările recente 
ale Turciei cu deschiderea 
granițelor pentru migrația a 
2-3 milioane de musulmani 
aflați în tabere de refugiați că-
tre Europa și acuzațiile de na-
zism ale președintelui Erdo-
gan aduse unor țări precum 
Germania și Olanda măresc 
dramatic tensiunea.

Europa centrală și esti-
că a aderat la uniune pen-
tru a împărtăși valorile lumii 
civi lizate, ale economiei de 
piață, după experimentul „co-
munism” de peste 50 de ani.

Țările nou admise și-au 
pierdut sectoare importante 
ale economiei în competiția 
din interiorul Uniunii Euro-
pene, au devenit piețe de des-
facere, și-au pierdut alți parte-și-au pierdut alți parte--au pierdut alți parte-
neri privilegiați și așteptau pe 
bună dreptate recompense 

corespunzătoare prin bu get. 
Dar Brexitul a arătat că există 
și o mare doză de egoism / 
individualism și că integrarea 
europeană nu este întotdeuna 
un proces ireversibil.

Drama Greciei a ridicat 
problema capacității unor 
state de a se gestiona, inclu-
siv în interiorul Uniunii Eu-în interiorul Uniunii Eu- interiorul Uniunii Eu-
ropene. Motive sunt, și dacă 
nu sunt, pot fi găsite pen-
tru ca Uniunea Europeană 
să funcționeze diferit față 
de prezent, iar lucrul cel mai 
grav, deciziile să se ia de 
un grup restrâns de țări, ab-țări, ab-, ab-
dicând de la principiile care 
au consacrat-o.

“Europa trebuie schim ba-
tă, nu slăbită. Suntem mai mult 
decât o plată și o monedă” 
sublinia președintele Parla-ședintele Parla-edintele Parla-
mentului European, Antonio 
Tajani în scrisoarea deschisă 

cu ocazia aniversării a 60 de 
ani de la semnarea Tratatului 
de la Roma.

Dar, oare, se va întări UE, 
va deveni  mai puternică în 
relațiile cu competitorii ame-
ricani și asiatici sau va fi înce-
putul declinului iremediabil.

Opunerea conceptului fa-
us tic, conform căruia doar 
vest-europenii sunt capa bili 
de lucruri mărețe, de decizii 
majore, celui sofianic potrivit 
căruia centrul și estul euro-și estul euro- estul euro-
pean realizează cu predilecție 
lucruri mici sau pedepsirea 
Grupului de la Visegrad, care 
uneori s-a opus unor decizii, 
constituie o mare eroare pe 
care viitorul o va sancționa la 
momentul potrivit.

Europa unită, cu un grad 
mai mare de integrare decât 
cel prezent este șansa unică a 
evoluției popoarelor creștine 
de pe continent. La recentul Su-
mmit de la Roma Uniunea Eu-
ropeană a hotărât: “con ti nu ăm 
uniți, dar cu ritmuri diferite“.

EDITORIAL
Faustic versus sofianic
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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. 

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.  

În România, problematica 
locuirii atinge puncte sensi-
bile în ceea ce privește situa-
ția economică, incluziunea 
socială, securitatea. Locuința 
nu este doar o nevoie în sine, 
ci și un drept uman fun da-
mental. Este, de altfel, și ceea 
ce caracterizează bunăstarea 
și contribuie la stabilirea riscu-
lui de sărăcie. Dimensiunea 
locuirii este trasată pe de o 
parte de criteriul apartenenței, 
pe de altă parte de calitatea 
acesteia. Acolo unde aces-
te criterii nu sunt îndeplinite, 
apar consecințe negative și 
în domenii precum: protecție 
socială, sănătate. În acest 
sens sunt necesare măsuri 
și politici care să le corecteze 
pentru a conferi o creștere a 
calității vieții unui individ.

Calitatea locuirii 
în cazul vârstnicilor
În cazul persoanelor 

vârst  nice din România, locu-
irea ridică constant proble-
me din punct de vedere al 

proprietății, stabilității, ac-
cesibilității, al condițiilor și al 
igienei. Pentru analiza ca li-
tății locuirii pentru această 
categorie vulnerabilă este 
necesară corelarea cu si-
tu ația veniturilor, costurile, 
accesul la bunuri și servicii. 
Cu o situație socială nefavo-
rabilă, aproape jumătate din 
vârstnicii din România sunt 

afectați de sărăcie și prezintă 
o stare de sănătate precară. 
Aceste două caracteristici 
sunt de cele mai multe ori 
definitorii atunci când vrem 
să descriem calitatea locuirii 
în cazul lor. Venitul redus și 
multitudinea afecțiunilor spe-
cifice vârstei împiedică asi-
gurarea unor condiții adec-
vate, igienice de locuit.  

Vârsta a treia 
și siguranța locuirii
Un alt aspect ce caracte-

rizează locuirea în cazul po-
pulației vârstnice îl reprezin-
tă prezența unor tulburări de 
sănătate mintală ca urmare 
a procesului de îmbătrânire. 
Persoanele vârstnice au fost 
adesea victime ale unor frau-
de imobiliare sau au fost de-
posedate de locuință în urma 
unor retrocedări. Deprivarea 

de locuință a unui vârstnic 
este cu atât mai gravă cu cât 
acesta nu deține resurse al-
ternative de procurare sau 
închiriere a unei alte locuin- a unei alte locuin-
ţe în condiţii decente. Acest 
lucru a condus, de altfel, și 
la creșterea numărului de 
vârstnici în rândul persoane-
lor fără adăpost. 

Sub aspectul problemelor 
sociale pe care le creează 
locuirea și calitatea acesteia 
populației vârstnice, precum 
și rezultatele negative trans-
puse în sărăcie și excluziune 
socială, sunt necesare atât 
măsuri legislative de preven-
ţie a situațiilor de deprivare 
forțată de locuință, respec-
tiv a instituționalizării, cât și 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
programelor naționale de 
locuințe sociale.
AntoniaMilena TOMESCU

Nevoia de locuințe sociale

Locuirea pentru vârsta a treia
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În secolul al XXI-lea, seco-
lul vitezei și al informației, 
cu noaș terea calculatorului 
a de venit un lucru necesar, 
chiar și pentru a face o sim-
plă plată a facturilor fără a 
mai pleca de acasă. La Cen-
trul de Zi Omenia, pe lângă 
cercurile de care ați aflat în 
numerele anterioare ale zia-
rului, seniorii noștri iau par-
te la Cercul de Informatică 
organizat de Iulia Nemeș, 
animator programe sociale. 
Cursul de Informatică a fost 
înființat în anul 2012, de către 
unul dintre asistenții sociali ai 
Centrului de Zi „Omenia” și, 
după o scurtă perioadă de 
timp, a fost preluat de doam-
na Elena Timbuș, voluntar al 
centrului. Doamna Timbuș a 
activat ca informatician. 

În cadrul Centrului de Zi 
se află la dispoziția membrilor 
noștri o serie de calculatoare 
second-hand donate de 

către firma IBM, dar și calcu-
la toare noi, achiziționate de 
către asociația noastră.  În 
mo mentul de față, cursul 
se desfășoară în două serii 
a câte 10 seniori, pe care 
doam na Nemeș l-a preluat 
la începutul lunii decembrie 
2016, de la Genia Ruscu, iar 
începând cu această primă- vară, se vor înființa alte două 

noi grupe de cursanți. Cursul 
de informatică are la bază 
o programă de desfășurare 
dar, în funcție de cererile 
membrilor noștri, sunt urmă-
rite nevoile pe care aceștia 
le expun în timpul orelor.  
Așadar, pe lângă funcțiile 
de bază ale calculatorului: 
cum se deschide/închide un 
calculator, folosirea interne-
tului, scriere de documente, 
descărcarea de fișiere ș.a, în 
funcție de nevoile seniorilor, 
programa se modifică dacă 
aceștia vor să acceseze si-
te-urile specifice de  plată a 
facturilor de energie electri-
că, furnizare a gazelor sau 
facturile de telefon. 

De la noțiuni simple 
la lumea virtuală

De asemenea, seniorii 
care caută un loc suplimen-
tar de muncă, învață să ac-

ceseze site-urile de specia-
litate. De altfel, în România 
zilelor noas tre, se știe că 
cel puțin un membru al unei 
familii este plecat în străină-
tate. În acest sens, seniorii 
noștri vor să se conecteze la 
rețelele de socializare, e-mail 
sau programul Skype pentru 
a ține legătura permanent cu 
cei dragi. Pe lângă folosi rea 
calculatorului, seniorii noștri 
apelează la Cursul de Infor-
matică și pentru a putea fo-
losi telefo nul. Telefonul per-
formant achi zi  țio nat de copiii 
seniorilor noș  tri, a devenit un 
obiect ne cesar pentru a se co-
necta cu ușurință pe internet 
sau pe conturile de socializa-
re. În final, având în vedere 
că se înființează noi grupe 
de seniori pentru Cercul de 
In for matică, vă invităm să vă 
ală turați, învățând tai ne le cal  -
cu latorului și ale interne tului. 

Gina GEALĂ

Bunicii internauți comunică 
cu nepoții de peste mări și țări

Doamna Ana Predincea 
(foto), membră a Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
rești de 15 ani, declară că 
este mulțumită de toate ser-
viciile oferite de asociația 

noastră. De asemenea, în 
cadrul Centrului de Zi „OME-
NIA”, doamna Predincea 
vine la cercurile noastre de 
10 ani. Cercul său de suflet 
este „Mâini îndemânatice”, 
unde croșetează cu drag de 
la eșarfe până la fustițe pen-
tru fetițe. Doamna Ana ne-a 
povestit cum mama domni-
ei sale a învățat-o de toate, 
inclusiv croșetatul.  „Vin la 
Centrul de Zi pentru ami 
ocupa timpul, intru în colec-
tivitate, iar timpul trece mai 
ușor”, declară doam na Ana. 
„Doamnele de aici mau pri-
mit cu drag, au fost foarte 
deschise, iar cu colegele 
Cercului mam obișnuit de 
la început”, mai spune seni-
oara noastră. (G.G)

La Cercul de Informatică,

Portretul unei senioare 

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București 
a dezvoltat constant activități de protecție 
socială și de promovare a drepturilor vârst
nicilor. În această ediție, vorbim despre Cer
cul de informatică (Centrul de Zi), urmând ca 
în numerele viitoare să vă prezentăm detaliat 
cele 44 de servicii. 

44 de servicii și activități!
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Asociația Casa de Ajutor Re ciproc a Pensionarilor 
“OMENIA”, prin Centrul de Zi din Str. Oltului nr. 4, 
sector 5, București, caută voluntari experimentați, 
talentați, serioși pentru Grupul Vocal “Seniorii OmeSeniorii Ome
niei”. Cei se lecționați vor beneficia de toate serviciile 
puse la dispoziție de asociația noas tră. Detalii supli
mentare la telfon 0722.736.116

REDIRECȚIONEAZĂ

DIN IMPOZITUL
PE VENIT pentru

*  FORMULARUL 230 ÎI PUTEȚI 
GĂSI LA SEDIUL ASOCIAȚIEI 
NOASTRE (REGISTRATURĂ)

2%
până 

la data de 
21mai 2017

Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București

PUBLICITATE
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

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.

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

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 aparat de termoma-
saj CERAGEM, 500 euro 
negociabil. Detalii la tel- 
0723.362.731
Vând mobilă dormitor, ma-
terial pal melaminat alb 
cu negru. Zona Militari. 
0726.002.453

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Familia Alexandrescu (2 per-
soane), domiciliată pe stra-
da Chișinău, (lângă Poli-
clinica Hipocrat) sectorul 2, 

solicită ajutor pentru menaj/
gospodărie. Rela ții la numerele 
de telefon – 0733.917.901 / 
021.627.04.62. 

CONSULTAȚII
Consult oftamologic gratuit, 
cu bilet de trimitere. Progra-
mări la telefon 0744.567.256, 
în cadrul Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București

OFERTE SERVICII

Reparații televizoare, e lec tro-
cas nice, la prețuri avantajoa-
se în cadrul Centrului de 
pres   tări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu-
rești. Te lefon: 0752.001.416 
sau 021.423.17.49/ interior 
239. Efec tuez și deplasări la 
domiciliu

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

VOLUNTARIAT

Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele

021 9615
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După o iarnă în toată re-
gula, oricât de mult ne-am 
dorit să vină primăvara, iată 
că, privim dezamăgiți cum de 
sub zăpadă, în loc să tresară 
gingașii ghiocei, ne întâmpi-
nă gunoaiele puse la “rece” 
de astă-toamnă. O imagine 
dezolantă pe care Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” București 
încearcă prin numeroase-
le sale ini ția tive și acțiuni să 
o schimbe. Am demarat, în 
acest sens, încă din anul 
2015 o campanie de ecolo-
gizare a mediului. Avem un 
cerc al seniorilor ecologiști 
înființat încă din 2013 care, 
din proprie inițiativă, a partici-
pat la multe acțiuni de strân-
gere a deșeurilor, din parcuri, 
cum a fost cea din parcul 
Humulești, sectorul 5. Aceste 
activități pe teren ale senori-
lor ecologiști vor fi reluate în 
acestă primăvară. Din păca-. Din păca-
te, până acum apelul nostru 

a rămas fără un răspuns 
concret, indiferent de zecile 
de adrese, scrisori și invitații 
la colaborare pe care le-am 
transmis autorităților, dar și re-
prezentanților societății civile. 

Întâlnire de gradul trei 
la Primăria Capitalei

Totuși, un punct de ple-
care este și consfătuirea 
care a avut loc recent la 
Pri măria Capitalei, unde 
domnul președinte Gheor-
ghe Chioaru s-a întâlnit cu 
doamna Magdalena Iuga, 
director executiv al Direcției 
de Utilități Publice. Întreaga 
discuție pe tema problemelor 
de ecologizare o puteți vizio-
na și pe postul www.omeni-
atv.ro. În cifre lucrurile stau 
cam așa. Potrivit centralizato- Potrivit centralizato-
rului de colectare a deșeurilor 
al Asociației C.A.R.P. „OME-
NIA” București, începând cu 
11 martie 2015 și până pe 31 

martie 2017 sau strâns și 
sau dus la centrele de colec
tare a materialelor reciclabile  
peste 26 de tone de deșeuri 
reprezentând plastic, hârtie/
carton, fier, aluminiu, sticlă, 
în 146 de transporturi. Suma 

colectată, în valoare de pes în valoare de pes
te 10.000 de lei, este folosită 
în acțiuni și activități derulate 
de asociația noastră în scopul 
protecției sociale a membrilor 
noștri, persoane vârstnice.

Ionuț CRIVĂȚ

La Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București

Seniorii ecologiști, pregătiți 
pentru curățenia de primăvară
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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 radio-
tv, 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.
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)!!!!


