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mai anul curent 
a adus Europa 
din nou în do-

liu. Concertul abia se ter-
minase pe Manchester 
Arena din Marea Britanie, 
când o explozie în foaierul 
sălii de concerte a curmat 
22 de vieți și a rănit alți 60 
de tineri nevinovați!

În ultimii ani Europa 
a fost țintă a numeroase 
atacuri executate de per-
soane afiliate grupărilor 
teroriste.

Dramele arată o creș
tere fără precedent a tero
rismului în Europa, în ini-
ma lumii civilizate...
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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
EXCURSII AVANTAJOASE DE LA 60 DE LEI

 

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:

Europa vulnerabilă 
încotro?
Ec. Giorgică
BĂDĂRĂU

Generațiile își dau mâna la 
Asociația C.A.R.P „OMENIA” București!

Cei care nu ne cunosc suficient s-au obiș-
nuit ca atunci când vorbesc despre Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București să se refere 
strict la vârstnici� pensii� nea�unsuri� a�ur- vârstnici� pensii� nea�unsuri� a�ur-a�ur-
gul vieții.  Cu toate acestea� iată că� sunte� 
printre puținii� dacă nu singurii� care pro�o-
vează și încura�ează interacțiunea și solida-
ritatea intergenerațională. Curtea Centrului 

de Zi� într-o di�ineață însorită de pri�ăvară 
a răsunat de cântecele și râsetele� de zeci-
le de glasuri de copiii� acesta pri�ind vizita 
elevilor de la Colegiul Național „Dinu Lipatti”� 
în cadrul progra�ului “Școala altfel”� proiect 
educațional alternativ cu activități infor�ale 
pentru copii. 

(continuare pagina 3)

Președintele 
Gheorghe CHIOARU 
în mijlocul copiilor 
de la Liceul Dinu Lipatti

„OMENIA” LANSEAZĂ
SUPER OFERTA 
DE VARĂ 2017

Pleci în concediu? Vrei să-ți trimiți 
nepoții în vacanță? Ai nevoie urgentă de 
bani? „OMENIA” îți dă banii pe loc sau 

a doua zi. Înscrie-te și beneficiezi de un 
ÎMPRUMUT DE 5 ORI FONDUL DEPUS. 

Nu rata această șansă!!!
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Domnule primar Dani-
el Florea, ce reprezintă 
Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București pentru 
locuitorii Sectorului 5?

Este un exe�plu de bună 
practică� este condusă 
de un o� cu adevă-
rat ex traordinar și 
sclipitor în ceea 
ce face� cu care 
a� o relație de-
osebită și cred 
că� î�preună� 
vo� reuși să 
face�� până la 
ur�ă� acea cantină 
și centru rezidențial atât 
de necesare. Asociația du�-
neavoastră este� totodată� 
un exe�plu de ur�at pentru 
toate asociațiile de pensio-
nari din țară și pentru �odul 
în care se pot i�plica în viața 
de zi cu zi a co�unității. 

Cum vedeți colaboarea 
între Primăria Sectorului 
5, ca autoritate publică 
locală și societatea civilă, 
implicit Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București?

Noi ave� o deschidere 
totală asupra oricărei for�ule 
de colaborare. Ceea ce î�i 
place la Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București este că 
aici oa�enii sunt de foarte 
bună credință și înțeleg i�e-

diat ne ce sitățile oa�e-
nilor din �ur. Exact 

acesta este și țe lul 
pe care îl ave� 
noi la pri�ărie. 
Sunteți o sur-
să de inspi ra ție 
pentru activita-

tea pe care noi 
o desfășură� la 

pri�ărie� încercă� 
să învăță� din experiența 

du�neavoastră� din lucrurile 
bune pe care le faceți.

Sunteți primar într-un 
sector care a avut întot-
deauna probleme. Ce 
ați făcut în scurta pe-
rioadă de la preluarea 
mandatului?

A� reușit să pun baze-
le unor proiecte a căror fi-
nalitate se va vedea foarte 
rapid. Mai precis� a� reușit 

să întorc �odul în care se 
cheltuiau banii pe a�utoare 
sociale în beneficiul exclusiv 
al oa�enilor� al celor care au 
cu adevărat nevoie de ele. 
Sunte� pri�a pri�ărie din 
țară care a spus că dă a�utor 
social nu�ai dacă cei care 
îl pri�esc� apți de �uncă� 
prestează �uncă în folosul 
co�unității. A� reluat acor-
darea tichetelor în valoare 
de 100 de lei pentru pensio-
narii care au pensia sub 752 
de lei pe lună� a� reușit să 
acordă� burse pentru toți 
elevii �erituoși și să dublă� 
nivelul burselor de �erit. 

De ase�enea� a� reușit să 
crește� nivelul de colectare 
a taxelor și i�pozitelor loca-
le� pentru că de aici vin bani 
pentru investiții și pentru a�u-
toare sociale. În bugetul pe 
anul acesta ave� prevăzută 
cu�părarea a trei a�bulanțe 
și a trei laboratoare �obi-
le unde vo� face analize 
gratuite. Lucrul cel �ai i�-
portant pe care l-a� reușit 
până acu� este că a� recă-
pătat încrederea oa�enilor 
în ad�inistrația locală și în 
�odul în care se cheltuiesc 
banii publici. 

Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU

milioane euro
pentru schi�barea 

la față a 
Sectorului 5

350

Interviu cu Primarul Sectorului 5, domnul Daniel Florea

“Sunteți un exemplu de urmat pentru 
toate asociațiile de pensionari din țară”

Experiența nea demon-
strat că fără o bună colabora-
re între autoritatea publică și 
societatea civilă,  care luptă 
pentru drepturile persoane-
lor vârstnice, nu  toate pro-
iectele au parte de reu  șită. 
Calea dialogului a fost des-
chisă, iar asociația noastră 
reprezintă puntea de legătu-
ră între autorități și vârstnici. 
“Vrem să aducem primăria 
aproape de ce tățeni”, nea 
de clarat Prima rul Sectorul 
5 al Capitalei, dom  nul Dani-
el Florea, care a participat 
recent, la invitația domnu-
lui președinte Gheorghe 
Chioaru, la lucrările Consi-
liului Național al Federației 
Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România.

De ce are nevoie Sectorul 5?
„În acest �o�ent dacă ar trebui să reface� fațadele de 
la blocuri� străzile� locurile de �oacă� spațiile verzi� parcu-
rile și să introduce� canalizare și apă caldă acolo unde 
este necesar� față de celelalte sectoare din București� 
ne-ar trebui aproxi�ativ 350 �ilioane de euro. Ca� aces-
ta este decala�ul Sectorului 5 față de celelalte sectoare�  
și acesta este și �otivul pentru care încercă� acu� să 
găsi� surse de finanțare. Ave� nevoie de tot spri�inul 
du�neavoastră� de toate ideile du�neavoastră bune� de 
i�plicarea în toate aceste seg�ente� iar în noi aveți un 
partener onest și deschis”. 
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(urmare din pagina 1)
Paris, Fran ța 79 ianuarie 
2015 la sediul revistei Char-
lie Hebdo, 12 morți; Paris, 
13 noiembrie 2015 Bata-
clan, 130 de morți; Orlan-
do, SUA, 12 ianuarie 2016, 
50 de morți; Berlin, Germa-
nia, 19 decembrie 2016, 12 
morți; Bruxelles, Belgia, 
32 de morți; Stockholm, 7 
aprilie 2017, 5 morți; Sankt 
Petersburg, Rusia, 3 aprilie 
2017, metrou 15 morți; Is-
tanbul, Turcia, 1 ianuarie 
2017, clubul Reina, 39 de 
morți, precum și atacurile 
din Rouen și Nisa, Franța, 
Ansbach  și München, Ger-
mania din anul 2016.

În același timp ofensi ve le 
teroriste dezvăluie slă bi ciu
nile acestor țări, ca pa ci tatea 
lor limitată de ași apă
ra cetățenii, în primul rând 
copii, dar și valorile pro prii.

Ca și în anii anteriori, 
solidaritatea cu victimele 
atentatelor a fost reafirmată 

de la nivelul conducătorilor 
celor mai puternice state 
ale lumii.

Președintele SUA Do 
nald Trump la zidul Plân-
gerii, pe Pământul Sfânt, îi 
denumea pe teroriști “niște 
ratați” și nu monștri pentru 
a nu le crea un sentiment 
de mândrie, propunea la 
Riad, în Arabia Saudită, o 
coaliție arabă împotriva or
ga nizațiilor teroriste.

În Europa, Angela Mer-
kel asigura poporul brita
nic că “Germania este ală
turi de voi”, Vladimir Putin 
con damna și el terorismul 
și sa declarat pregătit “să 
dezvolte o cooperare an-
ti teroristă”, iar Emanuel 
Macron, noul președinte al 
Fran ței anunța că “țara sa 
va continua lupta împotri-
va terorismului”.

Aceeași susținere am 
auzito și de la predecesorii 
lor cu 23 ani în urmă fie că 
se numeau Barack Obama 
sau François Hollande, dar 
atacurile nu s-au oprit.

În toate atacurile tero riștii 
sunt musulmani, ce tă țeni ai 
unor țări arabe sau deveniți 
cetățeni ai ță rilor în care au 
produs atacurile. Am putea 
vorbi de un război religios 
după unii, sau un război al 
civilizațiilor după alții.

Europenii nu numai în 
secolele coloniale, dar și în 
ultimii ani s-au implicat în 
viața și conflictele din inte-
riorul țărilor musulmane și 
dintre ele. Nu trece zi fără 
ca tinerii și copii lor să nu 
moară în urma unui bom-
bardament sau atac teres-
tru în care să nu fie implicați 
și cetățeni ai unor țări eu-

ropene. Dar, în același 
timp când teroriști “ratați” 
(Trump) cu “o lașitate re
vol tătoare, patologică, și 
atacă copii nevinovați, lip 
siți de apă rare” (There
se May) la noi acasă, noi 
creștinii suntem pe cale să 
creăm un nou front masând 
trupe și arme la granița cu 
alți creștini, cu Rusia.

Unii lideri politici euro-
peni au remarcat că în ciu-
da atentatelor Europa a re-
zistat până acum, nu a avut 
segregare, violență, nici 
de clarații de război sau de-
rapaje extremiste. Dar până 
când? Ce Europă le lăsăm 
copiilor noștri? O cetate eu
ropeană vulnerabilă? Am 
aflat de câteva minute că 
NATO se va alătura coaliției 
anti ISIS. Simt o ușurare, am 
un sentiment de siguranță.
Până vorbesc armele. Dar, 
și când vorbesc armele se 
negociază, dacă ai cu cine. 
Dacă nu ai?

EDITORIAL
Europa vulnerabilă încotro?

Generațiile își dau mâna la 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București!

(urmare din pagina 1)
În prezența do�nului Pre-

șe dinte Gheorghe Chioaru� 
acești �inunați copii (elevi ai 
cla selor I și a II-a)� însoțiți de 
doa�na învățătoare Aure-
lia Urdărea� au socializat cu 
vârst nicii� au susținut recita-
luri vocale și la vioară� încân-
tând asistența cu virtuozita-
tatea lor� chiar de la o vârstă 
fragedă. Mulți dintre prichin-
dei nu �ai au� din păcate� 
bunici� astfel că întâlnirea cu 
seniorii O�eniei i-a bucu-
rat �ult. Copiii au fost invitați 
să-și scrie� pe bucățele de 
hâr tie colorată� �esa�ele că-

tre cei dragi� i�presiile lă-
sate de vizita la „OMENIA”. 
„Mă bucur că v-am cunoscut. 
Sunteți foarte simpatici și o să 
mai vin pe aici.” (Ianis) sau 
„Pentru bunicul cel mai bun 
din lume. Vă mulțumim că 
ne-ați primit.” (Florin) Sunt doar 
câteva dintre �esa�ele pline 
de căldură ale �uniori lor.

Pentru a ne arăta cât 
de bine s-au si� țit la noi� ei 
ne-au dat și o �ână de a�utor 
i� plicându-se în distribuirea 
porțiilor de �âncare și a pache-
telor cu a�utoare vârstnicilor cei 
�ai săraci� �e� brii noștri.

Ionuț CRIVĂȚ

“Nea bucurat și nea încântat prezența acestor copii 
extraordinar de talentați în mijlocul nostru, în familia 
Omenia, care, iată, sa umplut de râsetele lor. Este încă 
o dovadă că asociația noastră susține comunicarea și 
solidaritatea între generații și că tinerii de mâine, co-
piii de astăzi, vor duce mai departe mesajul nostru.”

Ing. Gheorghe CHIOARU, Președintele 
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București
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Începutul lunii �ai este 
unul european având în ve-
dere că pe 5 �ai sărbători� 
Consiliul Europei și pe 9 �ai� 
Uniunea Europeană. Pentru 
UE� 9 �ai este de ase�enea 
cunoscută ca Ziua Schu�an� 
co�e�orând declarația isto-
rică a �inistrului de Externe 
francez. Robert Schu�an 
pro punea stabilirea unei noi 
for�e de cooperare politică 
care să înlăture posibilitatea 
izbucnirii unui nou război. 
Acesta afir�a: „Pacea mon-
dială nu poate fi asigurată 
fără a face eforturi creatoare 
proporţionale cu pericolele 
care o ameninţă. Contribuţia 
pe care o poate aduce civi-
lizaţiei o Europă organizată 
şi activă este indispensabi-
lă pentru menţinerea unor 
relaţii paşnice… Nu am re-
uşit să realizăm o Europă 
unită şi ne-am confruntat cu 

războaie”.
Viziunea sa era de a crea 

o instituție europeană care să 
centralizeze și să gestioneze 
producția de cărbune și oțel. 
Un an �ai târziu era creat un 
astfel de organis�. Declarația 
în sine a fost considerată un 
�o�ent definitoriu în istoria 
Europei� piatra de te�elie a 
Uniunii Europene.

9 mai în Europa 
și în lume

Ziua de 9 �ai este cele-
brată în for�e diferite în �a-
�oritatea statelor �e�bre ale 
Uniunii Europene și în țările 
din �ur. Printre eveni�entele 
de diplo�aţie publică şi cultu-
rală care au loc cu acest pri-
le� se nu�ără cele organizate 
sub egida preşedinţiei Uniunii 

Europene: �ese rotunde� ex-
poziţii de carte şi fotografie� 
proiecţii de fil�e şi docu�en-
tare� distribuirea de �ateriale 
despre ţările europene. Biro-
urile locale ale UE din întrea-
ga lu�e organizează diverse 
activități. Mii de oa�eni parti-
cipă la vizite� dezbateri� con-
certe. Observă� încercări de 
a educa publicul asupra UE� 
precu� și discursuri în spri�i-
nul integrării europene. Acţiu-
nile dedicate sărbătoririi Zilei 
Europei continuă� de altfel� 
pe tot parcursul lunii �ai. 

Parla�entul European a 
re cunoscut oficial ziua de 9 
�ai ca sărbătoare oficială în 
octo�brie 2008. Ziua 5 �ai 
este totuși celebrată în unele 
state datorită rolului Consiliu-
lui Europei în apărarea dreptu-
rilor o�ului� de�ocrației par la -
�entare și a statului de drept. 

Ana Ioana IRICIUC

În ti�p ce bătrânul continent este în zodia EXIT-urilor

9 mai, sărbătoarea păcii și unității în Europa

Cititul este una dintre 
cele mai plăcute ac tivități de 
petrecerea timpului liber, pe 
care specialiștii o consideră 
o experiență u niversală gene
ratoare de stări optimale, cu 
alte cu vinte, de bunăstare și 
chiar fericire. Lectura este 
fără îndoială importantă 
pentru orice vârstă, însă 
pentru seniori, beneficiile 
acesteia se concretizează 
în adevărate modalități de 
reducere a stresului, de an-
trenare a pro ceselor cogni-
tive și îmbu nă tățire a memo-
riei, de socializare dacă se 
petrece în cadrul unor biblio-
teci sau cercuri tematice. 

Iată 3 cărți pe care vi le 
propune� luna aceasta:
r  Doctorul Memoriei – Teh-

nici simple și amuzante 
pentru îmbunătățirea me-
moriei și întărirea capa-
cității mentale 
Plecând de la cele �ai noi 

cercetări în do�eniul neu ro-
științelor� cartea prezintă in-
for �ații despre funcționarea 
�e�oriei și rezultatele ex-
traordinare care pot fi atinse 
atunci când creierul este an-
tre nat. Exercițiile practice și 
sfaturile a�ută la o �ai bună 
concentrare și o capacitate 
cres cută de a reține lucrurile 
i� portante din viața de zi cu 
zi. (Autori: Douglas J. Mason-

Spencer Xavier Smith. Editu-
ra ALL)
r  22 de martori la Destin. 

Interviuri cu personalităţi 
ale culturii româneşti 
contemporane
Cartea conţine dialoguri 

cu personalităţi din cele �ai 
diverse do�enii ale culturii 
ro�âneşti conte�porane� din 
ţară şi din străinătate� interviuri 
realizate de poeta şi �urnalista 

Rhea Cristina în ideea de a re-
aliza un tablou cât �ai variat al 
proble�elor� tensiunilor şi con-
flictelor din plan social� politic 
şi cultural� înregistrate pe teri-
toriul ro�ânesc� de la instau-
rarea co�unis�ului şi până în 
prezent. (Autor: Rhea Cristina, 
Editura Curtea Veche) 
r  800 de rețete secrete 

pentru sănătate. Leacuri 
na  turale din farmacopeea 
universală
Preluate din diferite culturi 

din lu�ea întreagă� aceste re-
�edii tradiţionale au fost tes-
tate  vre�e de �ai �ulte dece-
nii�  chiar dacă au fost ignorate 
de către laboratoarele far�a-
ceutice. Ghidul se adre sează  
celor care  doresc să evite folo-
sirea �edica�entelor chi�ice� 
cunoscute pentru efectele ad-
verse. (Autor: Thierry Robert, 
Editura: Livingstone)

Ionuț ARDELEANU

Top 3 cărți pentru senioriCe mai citim



5 Anul II Nr. 17/2017 ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Inegalitatea socială este 

o realitate nedorită a socie-
tăților trecute dar și actuale. 
Reprezintă o consecință ne-
schi�bată a capacității in-
suficiente a societăților de a 
lupta cu sărăcia� inegalitatea 
veniturilor� de a di�inua dis-
crepanțele se�nificative din-
tre clasele sociale și de a sti-
�ula resursele și for�ele de 
suport pentru grupurile vul- pentru grupurile vul-
nerabile. De-a lungul ti�pului 
prezența inegalităților sociale 
a adâncit stratificarea socială 
și a conferit un contur evident 
claselor sociale. Accepțiunea 
acestora a diferit de la o so-
cietate la alta� existând în 
perioade istorice anterioare 
societăți care� paradoxal� 
susțineau prezența anu�itor 
inegalități sociale sub for�a 
diferențierii claselor sociale.

Inegalitatea socială 
în România

În Ro�ânia inegalitatea 
socială prezintă riscuri �a-
�ore încălcând într-o �ani- într-o �ani-

eră evidentă ur�area unor 
prin cipii precu� respecta-
rea drepturilor� egalitatea 
de șanse. Cel �ai adesea 
această situație este întâlni-
tă în contextul grupurilor vul-
nerabile� cu� ar fi persoa-
nele vârstnice� care se 
confruntă cu un grad ridicat 
al excluziunii sociale� finan-
ciare. Inegalitatea socială în 
rân dul populației vârstnice o 
regăsi� nu nu�ai în dis cre -
panțele veniturilor (a pen-
si ilor)� ci și în li�itarea ac-

ce su lui la o serie de servicii 
sociale� �edicale� resurse 
�ateriale� a alternativelor de 
reintegrare pe piața �uncii� 
ca ur�are a unor principii 
discri�inatorii. 

Inegalitatea socială în țara 
noastră a fost în ulti�ii ani 
printre cele �ai �ari la nive-
lul Uniunii Europene în ciuda 
creșterilor salariale sau a pen-
siilor� a diverselor �ăsuri de 
politică publică adoptate pen-
tru flexibilizarea pieței �uncii 
și reducerea șo�a�ului.

Astfel� datele statistice 
te�porare e�ise de Euro-
stat pentru anul 2016 arată o 
diferență de 7�2 ori între veni-
turile celor �ai bogați și a ce-
lor �ai săraci dintre ro�âni.

Co�baterea inegalităților 
sociale generate de aces-
te consecințe negative re-
prezintă o �ăsură de pro-
�ovare a �ustiției sociale și 
de stabilizare a societății 
ro�ânești. În esență� acest 
obiectiv se ur�ărește și în 
cadrul strategiilor și pro-
gra�elor naționale ce au 
drept scop reducerea sără-
ciei și a excluziunii sociale� 
susținerea categoriilor soci-
ale vulnerabile și asigurarea 
unor oportunități sociale și 
econo�ice viabile și pe ter-
�en lung.
Antonia-Milena TOMESCU

Vârstnicii în contextul actual

Inegalitatea socială

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, Sector 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 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. Alătură-te 
campaniei și întinde o mână 

de ajutor vârstnicilor nevoiași.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ

Unii vor fi întotdeauna deasupra 
altora. Distruge astăzi 
inegalitatea – degeaba – 

ea va apărea din nou mâine.
Ralph Waldo Emerson

„
”

În Ro�ânia� potrivit statis-otrivit statis-
ticilor oficiale� aproape 5 �ili-
oane de ro�âni sunt la li�i-
ta sărăciei sau chiar sub ea� 
în condițiile în care anual se 
aruncă la gunoi pes-
te 2�5 �ilioane de 
tone de ali�en-
te. De-a lungul 
activității noas-
tre� a� dezvol-
tat o serie de 
parteneriate cu 
peste 15 ope-
ratori econo�ici 
în do�eniul ali-
�entar prin care au 
fost donate produse aflate 
înaintea expirării datei-li�ită 
de consu�: produse lactate� 
cozonac� ciocolată� conser-
ve� �ezeluri� produse de în-
gri�ire corporală și curățenie 
etc. Produsele au fost distri-

buite persoanelor vârstnice 
cu o situație precară atât din 
București� cât și din zonele 
li�itrofe. De aceea face� un 
apel la toți cei dispuși să-și 

a�ute se�enii aflați în 
nevoie prin dona-

rea de produ-
se ali�entare 
sau alte bu-
nuri de con-
su�. Asociația 
C . A . R . P . 
„OME NIA” Bu-

cu  rești dispune 
de �i�loace de 

transport pentru a 
prelua produsele pri�ite� 

pentru a le depozita cores-
punzător� și pentru a le distri-
bui în ti�p util� fără a depăși 
ter�enul de garanție�  celor 
care au cea �ai �are nevoie. 

Alina PERJOIU

Apel

Reducem împreună risipa 
de alimente și oferim 

o masă vârstnicilor săraci

de ajutoare
nera�bursabile 

constând în pachete 
cu ali�ente 

în 2016

18.000
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„Hello! My na�e is Gina 
and I a� glad to �eet you! 
– Bună ziua! Nu�ele �eu 
este Gina și sunt încântată 
să vă cunosc!” O sintag�ă 
pe care o folosi� de fiecare 
dată când ne întâlni� cu ci-
neva� când face� cunoștință 
cu cineva din altă țară. Încă 
de la începutul anilor 1990� 
în ur�a eveni�entelor din 
dece�brie 1989� globaliza-
rea și capitalis�ul au pus 
stăpânire și pe țara noas-
tră. Coca-Cola� Microsoft� 
McDonald’s� și alte �ari 
conglo�erate� au a�uns să 
devină parte din peisa�ul fir-
�elor din Ro�ânia. Odată 
cu acestea� li�ba engleză a 
devenit obligatorie� o a doua 
li�bă pentru cei care doreau 
să cunoască �ai �ult� să 
poată conversa cu alții. 

La Centrul de Zi al 
Asociației C.A.R.P. „OME-
NIA” București� Cercul de 
Li�ba Engleză a luat ființă 
în ur�a cererilor unor seni-
oare voluntare active care 
au dorit să cunoască cât �ai 
bine li�ba tineretului. Ast-
fel� Andreea Ștefan� asistent 
social în cadrul Centrului 
de Zi� a devenit fondator și 
coordonator al cercului de 
Li�ba Engleză. În luna iulie 
2015 are loc pri�ul Cerc de 
Li�ba Engleză la Centrul 
de Zi „OMENIA”.  Structura 
Cercului a început cu o gru-
pă de avansați și o grupă 
de începători� care� ulterior� 
s-au unit și a for�at o singu-
ră grupă. Progra�a cursului 
cuprinde infor�ații co�plexe 
atât din gra�atica li�bii en-
gleze� cât și vocabular� pen-
tru ca doa�nele participante 
să poată lucra cu ușurință 
pe calculator� în cadrul Cer-
cului de Infor�atică� dar să 
și poată vorbi cu ușurință în 

discuții de început� de intro-
ducere într-o conversație. 

“Come to us and 
socialize! – Veniți 

la noi și socializați!”

Ca și celelalte cursuri din 
cadrul Centrului nostru� pe 
lângă o bună oportunitate 
de învățare� cercul de Li�-
ba Engleză reprezintă și un 
spațiu de socializare între 
�e�brii centrului. Așadar� îi 
invită� pe �e�brii noștri să 
se alăture Cercului de Li�ba 
Engleză� pentru a dobândi 

cunoștințe despre cea de-a 
doua li�bă ca circulație în 
țara noastră� pe lângă li�-
ba noastră dragă� li�ba ro-
�ână. Experiența proprie 
cu senioarele Cercului de 
Engleză �i-a de�onstrat că 
sunt dornice de cunoaștere 
și de inițiere în li�ba engle-
ză. Încă din pri�a zi� când 
a� făcut cunoștință� a� ră-
�as plăcut i�presionată de 
dorința lor de a conversa și 
de a exersa cele învățate 
în cadrul Cercului. De ase-
�enea� discuțiile din ace-
le câteva �inute pe care 

le-a� petrecut� au fost nu-
�ai în li�ba engleză.  Ast-
fel� vă invită� la Cercul de 
Engleză� în fie care luni și 
�oi� între orele 09:00 – 11:00 
la Centrul de Zi „OMENIA”. 
La finalul articolului� să ne 
bucură� de câteva cuvin-
te ale unei bine cunoscu-
te personalități a�ericane� 
Henry Ja�es: „Summer af-
ternoon - după-amiaza de 
vară; pentru mine, acestea 
au fost întotdeauna cele mai 
frumoase două cuvinte din 
limba engleză”.

Gina GEALĂ

Seniorii buchisesc 
limba lui Shakespeare

Cercul de Limba Engleză

Doa�na Eliza Iones-
cu (foto) ne încântă cu 
pre zența do�niei sale la 
activitățile din cadrul Centru-
lui de Zi „OMENIA” încă din 
anul 2008. Este �e�bră ac-
tivă a Centrului nostru� i�pli-
cându-se în toate activitățile 
organizate aici� participând 
cu drag la toate festivitățile 
Asociației noas tre. Doa�na 
Eliza s-a alăturat la două din-
tre Cercurile Centrului nos-
tru� Cercul „Mâini înde�â-
natice” și Cercul de Li�ba 
Engleză. De �ulte ori vine 

cu plăcere la cercurile noas-
tre însoțită și de nepoțica 
sa. În cadrul Cercului „Mâini 
Înde �ânatice”� doa�na Eli-

za� alături de ceilalți seniori 
voluntari confecționează și 
pregătește obiecte din cele 
�ai alese pentru diverse 
sărbători (Crăciun� Paște) – 
orna�ente� brățări și altele. 
În cadrul Cercului de Li�ba 
Engleză� doa�na Eliza 
își ocupă ti�pul învățând 
cu vinte noi� pronunțare� 
precu� și for�ule de adre-
sare în li�ba engleză. „Simt 
nevoia să vin aici! Am unde 
să plec de acasă” – ne spu-
ne într-un suflet doa�na Eli-
za. (G. GEALĂ)

Portretul unei senioare
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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 Ome-Seniorii 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

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 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 încălță�inte: 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 ter�o�asa� 
CERAGEM� 500 euro ne-
gociabil. Detalii la telefon: 
0723.362.731
Vând cărți: beletristică� isto-
rie� diverse Zona Militari. Te-
lefon 0726.002.453

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Persoană i�obilizată� solicit 
servicii de îngri�ire la do�i-

ciliu. Zona Cotroceni. Barbu 
Victoria: 021.313.88.51

CONSULTAȚII
Consult ofta�ologic gratuit� 
cu bilet de tri�itere. Progra-
�ări 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 avanta�oa-
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 
do�iciliu

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 49.000 de membri

VĂ OFERĂ e vezi verso e

VOLUNTARIAT

Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele
021 9615
EXCURSII DE VARĂ

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București
organizează excursii de una sau două zile 

la cele mai frumoase obiective turistice din România!
Transportul se face cu autocare moderne, prețul excursiei 
începând de la 60 de lei. Informații la 0745.054.813
Vizitați alături de noi Curtea de Argeș, Mănăstirea Nămăești, 
Sinaia, Brașov, Mânăstirea Prislop, Monumentul Adamclisi, 
Cetatea de Scaun - Târgoviște, Turnul Chindiei, Biserica dintr-un 
lemn (Râmnicu Vâlcea), Ocnele Mari și multe alte destinații.
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Recent a vă-
zut lu�ina ti-
parului Rapor tul 
Anual al Aso cia-
ției noastre pen-
tru a nul 2016� de 
unde pu teți afla 
care sunt Misi-
unea� Va lorile și 
Viziunea Aso cia-
ției noas tre� pre-
cu� și structura 
de con ducere. 
În ci fre� activita-
tea pri vind anul 
2016 arată așa: 
13.857 î�pru-
�uturi� 1.432 
a�u toare financi-
are nera�bursa-
bile� 589 de a�u-
toare de deces. 

De ase�e-
nea� serviciile sociale co�-
plexe sunt a�plu prezentate. 
Cu a�utorul Raportului anu-
al vă veți putea infor�a cu 
privire la proiectele pe care 
Centrul de Zi „OMENIA” le-a 
i�ple�entat: „Deschide-i ușa 
– fii solidar în continuare!”� 
„La bunici acasă, cu sănă-
tate și speranță!”� precu� și 
activitățile de zi cu zi din ca-
drul Centrului de Zi. Află� și  
infor�ații privind proiectele cu 

finanțare prin granturile SEE: 
„Vârsta a treia – prioritate pe 
agenda publică”� „Cetățeni 
Activi la Puterea a Treia”� 
proiecte ce aduc în pri� plan 
activități pentru seniorii ce își 
doresc o î�bătrânire activă.

Spre finalul Raportului 
sunt prezentate Ca�paniile 
Asociației noastre� aparițiile 
�edia� precu� și oaspeții de 
sea�ă care au trecut pragul 
Casei noastre. 

Gina GEALĂ
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I�ediat� ÎMPRUMUTURI ra�bursabile în 6 – 24 de luni�
Cu dobânzi între 1% și 14% pe an.

Servicii cu tarife subvenționate – frizerie (3 lei)� coafură� 
�anichiură� pedichiură� ciz�ărie� croitorie� reparații radio-
tv� electronice și electrocasnice� reparații instalații sanitare 
și ter�ice� kinetoterapie� consultații și trata�ente �edicale 

generale� oftal�ologie� sto�atologie� îngri�ire la do�iciliu etc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile� 

co�pensarea parțială a costurilor de spitalizare 
și trata�entelor în stațiune� a�utoare de deces;
Activități de socializare și terapii ocupaționale 

în cadrul Centrului de Zi OMENIA.
Gratuit sau prin decontare de la CNAS – câr�e� bastoane� 

cadre de �ers� 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 !!!!
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Apariție editorială
Raportul Anual, oglinda 

unei activități bogate

CAMPANIE DE ECOLOGIZARE

Să facem un București 
mai curat!

Lună de lună� vă prezen-
tă� ulti�ele date din ca�pa-
nia noastră de ecologizare� 
de�ers la care s-au alătu-
rat și �e�bri ai asociației� 
conștienți că dacă fiecare 
ar colecta� recicla sau n-ar 
�ai arunca gunoiul pe unde 
se ni�erește� Bu cureștiul 
ar arăta altfel. Astfel� prin-
tre �e�bri noștri� care sunt 
înscriși la progra�ul de pâi-
ne gratuită și care aproape 
în fiecare di�ineață aduc 
spre colectare PET-uri�  este 
și doamna Petrina Sasu 
(foto). Potrivit centralizato-
rului de colectare� începând 
cu 11 �artie 2015 și până 
pe 23 mai 2017 s-au strâns 
peste 30 de tone de deșeuri 
din plastic� hârtie/carton� fier� 
alu�iniu� sticlă� însu�ând 
143 de transporturi. Su�a 
colectată (peste 12.000 de 
lei) este folosită în activități 
derulate de asociația noas-

tră în scopul protecției soci-
ale a �e�brilor noștri� per-
soane vârstnice.

Potrivit www.listainstitu-
tii.ro� în București există 
peste 14.000 de ONG-uri. 
Dacă acestea ne-ar urma 
exemplul și ar strânge mă-
car 300 de kilograme de 
deșeuri pe lună, ar rezulta 
peste 4 milioane de tone de 
gunoaie care nu ar mai su-
foca orașul. (I.C.)


