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en sio narii Româ ni-
ei sunt supuși unui 
proces accentuat de 

excluziune economico-fi-
nanciară și care parado-
xal se adân cește în fiecare 
an, deși pensia medie este 
în creștere.

Sursele de venit ale 
per soanelor vârstnice 
sunt limitate, participând 
în perioada de acumulare 
la un singur pilon de pen-
sii, prin asigurările sociale 
de stat.

Veniturile limitate nu 
le-au permis înscrierea la 
un pilon privat de pensii, 
acumularea de acțiuni, ti-
tluri de proprietate, unități 
de fond etc. și i-au făcut 
dependenți de pensie.
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CARICATURA LUNII

DACĂ NU EȘTI DEJA MEMBRU, DECUPEAZĂ ȘI UTILIZEAZĂ TALONUL DIN PAGINA 7

PÂINE GRATUITĂ PENTRU CEI CU PENSII MICI
MEDICI DE FAMILIE ȘI DE SPECIALITATE
REPARAȚII LA ÎNCĂLȚĂMINTE CU 3 LEI
OCHELARI DE VEDERE CU DOAR 1 LEU
TUNS CU DOAR 3 LEI
REDUCERI LA ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIE
ÎMPRUMUTURI ATRACTIVE

 

AVANTAJELE ÎNSCRIERII LA OMENIA
Str.  Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

și prin casierii zonali

Pentru înscrieri ca membri: 0752.001.445, 0752. 
001.428, 0752.001.427, 0752.001.431

Sună la 021.423.17.49 pentru:

„De aproape 18 ani sunt 
președintele unei organizații 
care oferă servicii complexe 
de incluziune socială și finan-
ciară a persoanelor vârstnice – 
Asociația C.A.R.P. “OMENIA” 
București, de 10 ani conduc 
cea mai mare rețea a pensi-
onarilor – Federația Națională 
„OMENIA” a C.A.R.P.-uri lor 
din România, iar de trei ani 
sunt implicat în marea familie 
europeană a vârstnicilor, fă-tnicilor, fă-
când parte din Consiliul de 
Administrație al Platformei 
AGE EUROPE. De aseme-
nea, sunt onorat că fac parte 
din Parlamentul Seniorilor, al 
cărui președinte onorific sunt”. 

Președintele Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” 
București
Ing. Gheorghe CHIOARU

(continuare în pagina 3)
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Departe de lumina blitzu-
rilor, de lumea dezlănțuită a 
televiziunilor există omul 
Andreea Marin, nu vede-
ta. Omul implicat în nume-
roase proiecte umanitare, 
care a bătut lumea în lung 
și-n lat indentificând astfel 
problemele grave care ma-
cină grupurile vulnera bile. 
Este președintele Fundației 
„Prețuiește Viața”, Amba-
sador UNICEF pentru Ro-
mânia și, de curând, Am-
basador al Excelenței în 
Asistență Socială. �Impor-�Impor-Impor-
tant e sentimentul pe care 
îl am, acela ca vreau să las 
ceva în urma mea și în viețile 
altora”, ne mărturisește 
într-un interviu pe care a 
avut și timpul și amabilita-
tea să ni-l acorde.

Doamna Andreea Ma-
rin, sunteți una dintre 
cele mai respectate și 
iubite personalităţi din 
România,  care timp de 
20 de ani a promovat în 
mod constant drepturile 
grupurilor vulnerabile. 
Ce s-a făcut și se face 
la nivel de autorități și 
societate civilă pentru 
vârstnici? 

Eu nu vă pot raspunde 
în numele autorităților. Pot 
doar, în cunoștință de cau-
ză, să vă spun că există legi, 
dar în egală măsură există 
prea puțini oameni care își 
cunosc drepturile și le pun în 
practică, există și birocrația 
ca piedică și, de asemenea, 
o insignifiantă promovare a 
acestor drepturi. Societatea 
civilă, ONG-urile fac eforturi 
să preia din această misiu-
ne deloc ușoară, dar nu e de 
ajuns. Din păcate, mai avem 
mult de lucru. Și până atunci, 
vulnerabilitatea crește, nici 
măcar nu stă pe loc. Mă în-
tristează să spun asta. Și mă 
mai întristează să spun că tot 
ei, oamenii vulnerabili, caută 

să se lupte pentru a ieși la 
lumină, prea puțin ajutați de 
către cei din jur, care ar pu-
tea face mai mult pentru ei. 
Ce motivație ar avea aceștia, 
mă veți întreba? Pur și simplu 
sensibilitatea umană, omenia 
în sine și gândul că va veni o 
vreme în care cu toții putem 
sau vom deveni vulnerabili, 
într-un fel sau altul. 

În ce activități și proiec-
te sociale și umanitare 

sunteți implicată?

Nu-mi ajunge un interviu 
să vorbim despre asta. Pe 
scurt, însă, ca Ambasador 
UNICEF pentru România 
sunt cu sufletul și fapta alături 
de copii, iar ca Președinte al 
Fundației „Prețuiește Viața”, 
mă concentrez tocmai pe 
grupurile vulnerabile despre 
care vorbeam anterior, atât 
cât îmi stă în putere. Pentru 
UNICEF fac totul ca volun-

tar de peste un deceniu, am 
străbătut nu țara, ci lumea în 
lung și în lat, învățând enorm 
alături de această echipă ex-
traordinară. Important e sen-
timentul pe care îl am, acela 
că vreau să las ceva în urma 
mea și în viețile altora. 

În bogata activitate so-
cio-umanitară, ce v-a im-
presionat cel mai mult, 
o întâmplare, o poveste, 
un personaj? 

Am văzut multe situații li-
mită și cu siguranță m-au im-
presionat peste măsură mul-
te povești, dar în mod special 
cazurile de salvări de vieți 
aflate la limită. Simți că te afli 
la locul potrivit în momentul 
nașterii altei vieți. 

Ce le datorăm vârstni ci-
lor, segmentul de popu-
lație cel mai afectat de 
criza economico-soci-
ală și morală pe care o 
tra versăm?

Tot ce suntem noi se dato-
rează oamenilor care ne-au 
crescut și care ne-au învățat. 
E o mare greșeală să ne ui-
tăm sau să nu ne respectăm 
rădăcinile. 

Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU
În dialog cu Andreea Marin despre seniori

O zi din viața Andreei Marin
„Nicio zi nu seamănă cu alta. Munca mea e foarte 

diversificată, viața mea este foarte plină și aș putea 
doar să vă răspund care sunt constantele: copilul 
meu, gospodaria noastră cu toate viețuitoarele din ea 
(avem cățel, pisici, veveriță, păsări, pești și avem mare 
grijă de grădina noastră, care ne răsplătește prin hra-
na sănătoasă). Importantă este și calitatea vieții, de 
aceea, dincolo de muncă, am grijă să nu lipsească din 
viața mea sportul, călătoria, cititul, un spectacol bun, 
pianul, dansul și, în general, dragostea. Tot ce e făcut 
cu iubire ne aduce un mare plus. Prețuiesc viața, ceea 
ce vă doresc și vouă!” 

“Tot ceea ce suntem noi le datorăm lor”
Am văzut 
multe si-

tu ații limită și cu 
siguranță m-au 
im presionat pes-
te măsură mul-
te povești, dar în 
mod special cazu-
rile de salvări de 
vieți aflate 
la limită.

„

”
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Premieră în România

Document de poziție pentru crearea 
unui cadru benefic îmbătrânirii active 

”

(urmare din pagina 1)
„Din aceste poziții am 

avut ocazia să cunosc pro-
blemele persoanelor vârst-
nice, pe parcurs implicân-
du-mă în rezolvarea multora 
dintre ele, găsind soluții și 
motivații. Dar, mi-am dat 
seama că o asociație puter-
nică nu poate rezolva singu-
ră multitudinea de probleme 
care se pun în fața vârstni-
cilor și, de aceea, proiectul 
„Cetățeni activi la puterea a 
treia” ni s-a părut o oportu-
nitate de a lucra împreună. 
Ar fi foarte util pentru noi ca 
acest Parlament al Seniorilor 
să fie asemănător Consiliu-
lui Economic și Social - din 
care fac parte în calitate de 
președinte al federației, și 
ar trebui ca orice aviz, pro-trebui ca orice aviz, pro-
punere, proiect de lege care 
vizează soarta pensionarilor 
să aibă și avizul consulta-
tiv al nostru. Vocea noastră 
trebuie să fie auzită. Suntem 
încă la început de drum, nu 
ne cunoaște toată lumea, 
nici chiar parlamentarii nu 
ne știu toți, miniștrii, Guver-
nul în general. Trebuie să le 
impunem respect, pentru că 
avem în spatele nostru pen-
sionari activi care pot face 
orice. Le cerem autorităților 
să colaborăm pentru că nu-
mai împreună – acesta fiind 
și scopul nostru final – putem 
ridica nivelul de trai al pensio-
narilor. Nu reprezentăm doar 
niște cifre, ci niște oameni 
care își pot impune punctul 
de vedere asupra probleme-
lor grave. Numai așa ne vom 
asigura că îmbătrânirea ac-
tivă, demnă și sănătoasă nu 
sunt simple concepte, ci re-
flectă realitatea pe care vrem 
s-o construim”.

(Discurs rostit în cadrul 
Forumului Seniorilor din 25 
aprilie 2017)

Președintele Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” 
București
Ing. Gheorghe CHIOARU

FORUMUL 
SENIORILOR,
vocea vârstei 

a treia

Pe 25 aprilie 2017 a avut 
loc cel mai important eve-
niment dedicat promovă-
rii drepturilor persoanelor 
vârstnice din România. Or-
ganizat de Confederația Ca-
ritas România, împreună cu 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București, �orumul �enio-, �orumul �enio-
rilor a fost conceput ca un 
spațiu de comunicare în-
tre decidenții politici și re-
prezentanții seniori ai Par-
la mentului �eniorilor. Cei 9 
membri ai acestui for au pre-
zentat în cadrul evenimen-
tului un document de poziție 
ce cuprinde recoman dări 
pentru crearea unui cadru le-
gislativ favorabil unei îmbă-
trâniri demne și active. 

Documentul de poziție 
reprezintă o analiză aprofun-
dată a problemelor cu care 
se confruntă persoana vârst-
nică în România, cu accent 
pe domenii-cheie precum: 
asis tență socială, asistență 
medi cală, îmbătrânire activă, 
participare publică și protecția 
drepturilor persoanelor vârst-

nice, sărăcie și excluziune 
socială. Pentru prima dată 
de la adoptarea Strategiei 
Naționale pentru Promovarea 
Îmbătrânirii Active și Protecția 
Persoanelor Vârstnice a fost 
evaluat impactul acesteia, 
dar și așteptările cetățenilor 
de vârsta a treia pentru ca 
aceasta să își producă efec-
tele în mod real. 

„Să nu dăm ani vieții, ci să 
dăm viață anilor, pentru că din 
punct de vedere al sănătății, 
dacă prelungim viața, nu este 
suficient. La nivel mondial 
exis tă o creștere a speranței 
de viață, însă cred că este 
foarte important să avem și 

condiții de viață corespun-
zătoare pentru cei cărora le 
datorăm ceea ce suntem as-
tăzi.” Florian Dorel Bodog, 
Ministrul Sănătății. 

Evenimentul s-a bucurat 
de prezența reprezentanților 
Programului de Cooperare 
Ro mâno-Elvețian, ai Ministe-
ru lui Muncii și Justiției Sociale, 
Ministerului Sănătății, ai Se-
natului și Camerei Deputaților, 
reprezentanților societății civi-
le și ai grupurilor de inițiativă 
care apără interesele și drep-
turile persoanelor vârstnice 
din România, susținători ai 
Parlamentului Seniorilor. 

Ionuț ARDELEANU

25 APRILIE 2017

MEMBRII PARLAMENTULUI �ENIORILOR
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Poate că astăzi haidu-
cii nu mai sunt la modă. Dar 
dacă ne întoarcem la lecturile 
marii generaţii de scriitori şi 
artişti, vom constata că între 
titlurile ce au întărit structu-
ra lor sufletească şi morală 
sunt cele dedicate haiducilor. 
Sadoveanu, Arghe zi, Panait 
Istrati, Lovinescu po menesc 
această literatură. Dacă în 
fața unor nume ca Ian cu Jia-
nu, Pintea cel Viteaz sau chiar 
Andrii Popa găsim cu ușurință 
informații, există și personaje 
mai puțin cunoscute, unele 
mai savuroase decât altele. 

Despre Darie Pomohaci, 
cel care jefuia trăsurile boie-
rilor aflați în trecere prin zona 
Putnei, își mai amintesc, poa-
te, doar localnicii. Despre el in-. Despre el in-
formaţiile ce și-au făcut drum 
până la noi arată că încerca să 

strângă bani pentru a aduna o 
oștire cu ajutorul căreia să eli-
bereze Bucovina de sub stă-
pânirea habsburgică. Tot des-
pre el se spune că ar fi ascuns 
o mică avere la baza unor 
stânci, comoara fiind căutată 
în continuare, în ciuda bleste-
melor care ar proteja-o. A fost 
foarte iubit de bucovineni de-
oarece, asemeni celorlalți hai-

duci, fura din preaplinul boie-
rilor şi împărțea celor aflați în 
nevoie. Una dintre cele mai 
cunoscute povești legate de 
haiducul bucovinean este cea 
a văduvei care avea foarte 
mulţi copii, dar nu şi o vacă cu 
lapte. Pomohaci i-a dat aces-
teia bani pentru a mer ge în 
târg să îşi cumpere o vacă. 
Hai ducul a supravegheat-o pe 
femeie pentru a ve dea dacă 
nu este înşelată. După ce vă-
duva a cumpărat vaca, haidu-
cul l-a urmărit pe vânzător pe 
care l-a jefuit, spunându-i că a 
luat prea mulţi bani de la săr-
mana femeie.

Moartea unui haiduc
După ani în care a străbă-

tut Bucovina în lung şi lat şi a 
prădat mai toţi bogaţii din re-
giune, Pomohaci a fost prins 

şi spânzurat de creanga unui 
fag. Legenda spune că haidu-
cul a presimţit că va fi prins, 
visând cum puşca sa nouă s-a 
rupt în două. 

Se spune că atunci când 
haiducul a fost prins, ultima sa 
dorinţă a fost să își mai vadă o 
dată mama. Haiducul a fost dus 
în lanţuri la cea care i-a dat via-
ţă, iar când a văzut-o, a muş-
cat-o, spunându-i că ea este de 
vină că va ajunge în ştreang, 
deoarece l-a lăsat să fure din 
fragedă pruncie. Fagul în care 
a fost spânzurat haiducul nu a 
fost tăiat niciodată, iar în pre-
zent locului respectiv i se spune 
„La făgan”. La doar două zile de 
la executarea lui Darie Pomo-
haci, austriecii au dat ordin ca 
acesta să fie dus la Viena viu, 
însă era deja prea târziu. 

Ana Ioana IRICIUC

Povești cu haiduci

DARIE POMOHACI, haiducul 
ce și-a dorit eliberarea Bucovinei

(urmare din pagina 1)
Dar prețurile la produse-

le alimentare, bunuri și ser-
vicii au evoluat în funcție 
de puterea de cumpărare a 
salariaților, a cetățenilor ac-
tivi și nu de valoarea pensi-
ilor care privite prin prisma 
a doi indicatori de bază au 
avut creșteri relativ mici și 
care, de fapt, au dus la scă-
derea nivelului de trai. Ast-
fel, ecartul dintre pensia 
socială minimă garantată și 
salariul minim brut a scăzut 
de la 50% în anul 2009 la 36% 
în anul 2017. În același timp 
ecartul dintre punctul de 
pensie și salariul mediu brut 
pe economie a scăzut de la 
37,22% în anul 2009 la 29,3% 
în anul 2017, deși după apre-
cierile specialiștilor, însușite 
de politicieni, trebuia să ră-
mâ nă permanent la 45% 
pentru a asigura un trai de-
cent pensionarilor.

Excluziunea financiară 
de  termină și excluziunea eco -
nomică, inclusiv prin priva rea 
de consum, afec tea  ză nivelul 

de trai al vârstnicilor.
Accesul limitat la servicii 

bancare este determinat pe 
de o parte de condițiile im-
puse de băncile comerciale 
privind veniturile, vârsta și 
garanțiile, dar și de capaci-
tatea redusă a unei bune 
părți dintre vârstnici de a uti-
liza instrumentele bancare.

Pensionarii sunt cei care 
prin veniturile lor susțin 
func ționarea caselor de aju-
tor reciproc ale pensionari lor 
(C.A.R.P.), fondul de împru-
mut fiind constituit din fon-
durile individuale ale mem-
brilor, dar și aici paradoxal 
devin excluși financiar.

Începând cu anul 2011, 
cheltuielile vârstnicilor afe-
ren te împrumuturilor la 
C.A.R.P. s-au majorat prin 
in troducerea executorului 
ju  de cătoresc în procesul de 
executare silită (Legea nr. 
287/2011 privind executarea 

creanțelor) și prin Legea nr. 
17/2017 de aplicare a OUG 
nr. 1/2016 de modificare a 
Codului de Procedură Civilă 
care introduce înre gistrarea 
contrac telor de îm prumut 
în re gis trele pu blice de evi-
dență. Numai prin aceste 
două legi vârstnicii plătesc 
între 100 și 1.000 de lei în 
plus, față de situația ante-
rioară.

Dar, excluziunea finan-
cia ră se manifestă cel mai 
pregnant prin preveder i le 
art. 729 din Codul de Pro-
cedură Civilă, care stipu-
lează că suma popribilă este 
de jumătate din salariul mi-
nim net pe economie (acum 
1.065 lei: 2 = 532,5 lei).

În aceste condiții, vârst-
nicii cu o pensie mai mică de 
600 de lei nu mai pot depune 
dosare de creditare pentru 
sume necesare la achiziții 
de bunuri de folosință medie 

(frigider, aragaz, congela-
tor), dar și proteze dentare, 
auriculare, etc.

Prevederilor Codului de 
Procedură Civilă restrictive 
li se adaugă lacunele din 
Legea nr. 540/2002 privind 
C.A.R.P.-urile care nu prevăd 
executarea garanțiilor per-
sonale (giranților). Astfel, 
1.022.000 pensionari cu pen-
sie socială minimă și alții 
aproximativ 600.000 cu pen-
sie sub 600 de lei sunt total 
excluși de la un împrumut 
mai mare decât valoa rea 
fondului depus.

Soluțiile pe termen me-
diu și lung vizează creșterea 
venitului social minim ga-
rantat și a punctului de pen-
sie astfel încât ultimul să 
reprezinte 45% din salariul 
mediu brut pe economie.

Dar cele cu impact ime-
diat trebuie să ducă la modi-
ficarea cadrului legislativ 
menționat fără costuri supli-
mentare de la buget.

Paradoxal, situația se va 
menține și până în anul 2022.

EDITORIAL

Paradoxul și ecartul
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Implicarea socială a vârst-

nicilor nu reprezintă doar o 
măsură de responsabilizare la 
nivelul comunităților și implicit 
la nivelul întregii societăți, ci și 
o formă concretă de îmbătrâ-
nire activă și dezvoltare a unui 
stil de viață sănătos. Schim-
bările sociale și percepțiile 
negative asupra persoanelor 
vârstnice conturează o ima-
gine distorsionată a rolului 
vârst nicilor în dezvoltarea so-
cială și comunitară. Acestea 
au înfrânat de-a lungul timpu-
lui dezvoltarea măsurilor me-
nite să încurajeze creșterea 
gradului de implicare a vârst-
nicilor în comunitate. 

Atât participarea, cât și 
implicarea socială a persoa-
nelor de vârsta a treia trebuie 
văzute ca un demers demo-
cratic în procesul de promo-
vare și respectare a drepturi-
lor la o bunăstare socială.

Beneficiile implicării 
sociale a vârstnicilor

Implicarea socială a vârst-
nicilor este importantă pentru 

valorificarea potențialului, sti-
mularea abilităților, creșterea 
gradului de satisfacție, dimi-
nuarea excluziunii sociale, 

dezvoltarea cooperării in ter-
ge neraționale. În plus, promo-
varea acesteia contribuie și la 
asigurarea unui echilibru la ni-
velul societății prin susținerea 
apartenenței la grup și res-
pectarea principiilor egalității 
de șanse, non-discriminării.

Importanța acestei impli-
cări se regăsește și în for-

marea, respectiv dezvoltarea 
relațiilor interpersonale indis-
pensabile pentru punerea în 
valoare a abilităților și diminu-

area influențelor negative ale 
depresiei, singurătății. Parti-
ciparea socială are implicații 
pozitive și asupra stării de 
sănătate prin menținerea și 
dezvoltarea anumitor funcții 
fizice și de autocunoaștere. 

Cu o experiență de viață 
bogată, vârstnicii pot aduce 
o contribuție semnificativă în 

cadrul unor programe de vo-
luntariat, educaționale care 
să întărească sentimentul de 
apartenență la comunitate, 
utilitate și să contureze carac-
terul activ al implicării sociale 
la nivel local. Apartenența la 
rețele sociale, grupuri civice 
sau organizații de profil, pre-
cum casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, constituie 
de asemenea o oportunita-
te pentru creșterea gradului 
de implicare socia lă și parti-
cipare la viața comu nității a 
persoanelor de vârsta a treia 
prin derularea de activități de 
socializare și pe tre cere a tim-
pului liber, acțiuni comunitare 
care să asigure satisfacerea 
nevoilor acestora pentru pro-
movarea drepturilor acestora 
la o viață demnă.

Antonia-Milena Tomescu

Vârstnicii în comunitate

Participarea și implicarea 
socială a vârstnicilor

Carta Drepturilor �undamentale 
a Uniunii Europene
Articolul 25

Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor 
în vârstă de a duce o viață demnă și independentă 

și de a participa la viața socială și culturală.

Pe o piață nesigură inva-
dată de numeroase instituții 
financiare care prin dobânzi 
uriașe jecmănesc de-a drep-
tul populația cea mai săracă, 
vârstnicii, casele de ajutor 
reciproc ale pensionari-
lor rămân cele mai 
sigure și de încre-
dere organizații. 
Acestea răs-
pund mai bine 
nevoilor cu care 
p e r s o a n e  l e 
vârst  nice se con-
fruntă, pe lângă 
ajutoa re le financi-
are ram  bursabile sau 
nerambur sabile asigurând 
și o gamă variată de servi-
cii socio-medicale, cum este 
și cazul Aso ci ației C.A.R.P. 
„OMENIA” Bu curești. Primul 
trimestru al acestui an ne-a 
demonstrat că suntem într-o 
continuă creș tere ca număr 
de membri, dez voltarea celor 
44 de servicii realizându-se 

tocmai prin sporirea număru-
lui celor care ni se alătură în 
marea familie a Omeniei. De 
la începutul anului 2017, pe 
cele trei luni, ne putem lăuda 

cu peste 1.300 de membri 
noi în scriși, fiind în 

prezent peste 
49.000 de 

m e m b r i . 
De ace-
ea, este 
important 
ca mesa-

jul și oferta 
noas tră să 

ajungă până 
în cele mai izo-

late zone, deoarece 
acolo se află cei care au cea 
mai mare nevoie de noi. În 
acest sens, vă rugăm să vă 
adresați redacției ziarului nos-
tru pentru ca Ziarul OMENIA 
să ajungă la dumneavoastră 
și la toți cei care vor să ne cu-
noască.

  Alina PERJOIU

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București, în continuă dezvoltare

44
de servicii sociale 

în slujba 
vârstnicilor 

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“ BUCUREȘTI

UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

Cont bancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
Alpha Bank (sucursala Libertății, �ector 5)

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 �tr. Amurgului nr. 53, cod poștal 
051983, �ector 5, București. 

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.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ
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Literatura ne permite în-
totdeauna să intrăm într-o 
lume a ficțiunii, să ne ex-
pu nem gândurile, să ne 
dez voltăm imaginația și să 
ne izolăm în lumi diferite 
față de cea a noastră prin 
„fuga” de realitate. În fie-
care zi ne bucură prezența 
a din ce în ce mai mulți vo-
luntari seniori la cercurile 
noastre tematice organiza-
te la Centrul de zi. 

Cercul Literar a fost în-
ființat în anul 2013, la propu-
nerea doamnei Lucia Bădiță 
Secoșanu, unul dintre cei 
mai activi voluntari ai Centru-
lui nostru. Alături de domnia 
sa, membrii Cenaclului erau 
doamnele Elena Stăncules-
cu, Georgeta Pălușeanu, Ele-
na Țimbuș, Maria Drăghici. 
Poetă prin desăvârșire, Lu-
cia Secoșanu, a adus un 
su flu nou Centrului nostru, 
prin înființarea acestui Cerc 
Literar unde toți participanții 
sunt liberi să-și exprime gân-
durile prin poezie, proză sau 
descriere, dar în primul rând 
prin scris. Cercul literar pro-
movează autori consacrați 
contemporani și clasici, dar 
încurajează și creațiile litera-și creațiile litera-creațiile litera-
re ale pensionarilor, membri 
ai Cenaclului „OMENIA” de 
la Centrul de Zi.

Poezia deschide 
sufletele seniorilor
Începând cu anul 2016, 

Ce naclul a început o fru-
moa  să colaborare cu Clu bul 
Pensionarilor Sector 4, Co-
vas na, cooptând astfel noi 
membri din partea Clubului 
Covasna (M. Constantin, G. 
Co bori), cât și din partea be-
ne ficiarilor „OME NIA” (A. 
Mol doveanu, A. Stugar Ro-

man). Seniorii Centrului de Zi 
participă cu bucurie de fiecare 
dată la orice eveniment or ga -
nizat de Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București. Vo lun-
tarii seniori au participat cu 
drag la „Ziua Limbii Române”, 
celebrată la Fitoceainăria 
„SanThé”, la evenimentele or-
ga nizate cu ocazia celebrării 
Zilei Na ționale a României și 
a sărbătorilor de iarnă, precum 
și la celebrarea Zilei Mamei 

(8 martie) și a sărbătorilor pas-
cale. Organizatorii și co or do-
natorii Cenacului au făcut ca 
toate aceste întâl niri să aibă 
loc într-un mediu organizat, 
un loc în care fie care senior 
își dă frâu liber imaginației și 
inspirației. Așa dar, vă invităm 
alături de noi, pentru a citi poe-
zii sau li teratură clasică, sau 
de ce nu, pentru a ne înveseli 
zilele cu compozițiile proprii. 

Gina GEALĂ

Cenaclul Literar „OMENIA”, 
refugiu în lumea ficțiunii

Vă așteptăm la

Se spune că sportul nu 
are obstacole de netrecut și 
că oricine îl poate practica, 
indiferent de vârstă, chiar 
și la vârsta a treia. Este și 
cazul senioarei noastre, 
doamna Maria Drăghici 
(foto), membră a asociației 
și voluntar activ al cercurilor 
tematice ale Centrului de 
Zi. La începutul lunii aprilie 
a participat la Campiona-
tul Național de Cros, unde 
a ieșit pe locul 1 la 200 de 
metri marș și locul 3 la aler-
gare 200 de metri. Cum 
niciodată nu este prea târ-
ziu, campiona noastră s-a 
apucat de sport de aproape 
un an sub îndrumarea unei 
mari campioane, doamna 
Lucia Radu, din dorința de 
a avea o activitate în plus 

și ne mărturișește că “după 
pensionare, întodeauna 
mi-a plăcut să merg foarte 

mult pe jos. Apoi am început 
să fac totul mai profesionist, 
am decis să merg până la 
capăt, am deprins diverse 
tehnici sportive, iar benefi-
ciile au fost pe măsură”.

Despre asociația a cărei 
membră este încă din 2007 
spune că este o doua sa 
familie, adăugând că este 
mândră că face parte din 
ea. Aici a cunoscut oameni 
de valoare, s-a implicat în 
diverse proiecte, vine aici  
zi de zi: �Casa mea este ho-: �Casa mea este ho-Casa mea este ho-
tel, mă duc acolo doar ca să 
dorm. Sunt o femeie activă 
și militez pentru o îmbătrâ-
nire demnă și sănătoasă. 
Nu lăsați timpul să treacă 
fără rost, veniți la Omenia!”

Ionuț CRIVĂȚ

Senioara OMENIEI, campioană națională la cros

Dimineața culturală a seniorilor 
OMENIA, de Ziua Limbii Române
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Asociația Casa de Ajutor Re ciproc a Pensionarilor 
“OMENIA”, prin Centrul de Zi din �tr. Oltului nr. 4, 
sector 5, București, caută voluntari experimentați, 
talentați, serioși pentru Grupul Vocal “�eniorii Ome-�eniorii Ome-
niei”. Cei se lecționați vor beneficia de toate serviciile 
puse la dispoziție de asociația noas tră. Detalii supli-
mentare la telefon 0722.736.116

REDIRECȚIONEAZĂ

DIN IMPOZITUL
PE VENIT pentru

*  FORMULARUL 230 ÎL 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 
09.00 - 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 CA�A DE AJUTOR RECIPROC 
A PEN�IONARILOR “OMENIA“ București

�tr. Amurgului, nr. 53, �ector 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 cărți: beletristică, is-
torie, diverse 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

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

O�ERTE �ERVICII

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”

�tr. Amurgului, nr. 53, �ector 5, București, 
tel. 021.423.17.49, 0725.218.959
Cu peste 49.000 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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Asociația C.A.R.P. �OME-
NIA” București a adus un 
strop de lumină în sufletele 
vârstnicilor cu ocazia Sfin-
telor Sărbători de Paști, 
oferind la nivel de asociație 
aproximativ 800 de ajutoare 
materiale și financiare ne-
ram   bursabile. La Colegiul 
E co  nomic Viilor, în jur de  
200 de persoane vârstnice 
membre au primit pachete 
substanțiale cu produse spe-
cifice sărbă to rilor, s-au rela-

xat cu un exercițiu asiatic de 
TAI CHI, s-au emoționat la 
recitaluri ale Grupului vocal 
�Seniorii OMENIA” și la mo-și la mo- la mo-
mente poetice ale Cenaclului 
„OMENIA”. De asemenea, 
ne-a ono rat cu prezența pri-
marul sectorului 5, domnul 
Daniel �lorea, care s-a ară-
tat impresionat de activitățile 
pe care le desfășurăm, ma-
ni festându-și totodată des-
chiderea către o colaborare 
îndelungată. (I.C.)

Aflat la Bruxelles în peri-
oada 5-7 aprilie 2017, în ca-
drul întâlnirii Consiliului de 
Ad  ministrație al Platformei 
Eu   ropene AGE, președintele 
Aso ciației C.A.R.P. „OMENIA” 
Bu curești, domnul Gheor-
ghe Chioaru, a discutat ală-
turi de ceilalți reprezentanți 
ai organizațiilor de seniori din 
Uniunea Europeană, despre 
problemele grave cu care se 
confruntă vârstnicii din Româ-
nia, și contextul actual al poli-
ticilor publice pentru aceștia. 
Recent, a fost creată o subco-
misie pentru promovarea drep-
turilor persoanelor vârstnice în 
cadrul Comisiei pentru dreptu-
rile omului, culte și probleme-

Problemele vârstnicilor din România, 
discutate la nivel european

CAMPANIE

Omenia curăță de deșeuri Bucureștiul
Asociația C.A.R.P. �OMENIA” București merge mai depar-
te cu campania de ecologizare a mediului. Potrivit centra-Potrivit centra-
lizatorului de colectare a deșeurilor, începând cu 11 martie 
2015 și până pe 02 mai 2017 s-au strâns aproape 30 de 
tone de deșeuri din plastic, hârtie/carton, fier, aluminiu, 
sticlă, însumând 137 de transporturi. Suma colectată, în 
valoare de aproape 12.000 de lei, este folosită în acțiuni și 
activități derulate de asociația noastră în scopul protecției 
sociale a membrilor noștri, persoane vârstnice. 

Pentru vârstnicii noștri,

Sărbătorile Pascale 
la Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 

București

 
 

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

�ervicii 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 CNA� – 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 o REDUCERE la înscriere  de 5 lei !!!!

le minorităților naționale din 
Camera Depu taților, iar acest 
lucru a fost apreciat de către 
membrii AGE, ca fiind un real 
progres. (I.A.)


