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Generațiile își dau mâna la
Asociația C.A.R.P „OMENIA” București!
Președintele
Gheorghe CHIOARU
în mijlocul copiilor
de la Liceul Dinu Lipatti

22

mai anul curent
a adus Europa
din nou în doliu. Concertul abia se terminase 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 persoane afiliate grupărilor
teroriste.
Dramele arată o creș
tere fără precedent a tero
rismului în Europa, în inima lumii civilizate...
(continuare în pagina 3)

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, neajunsuri, �����
amurgul vieții. Cu toate acestea, iată că, suntem
printre puținii, dacă nu singurii, care promovează și încurajează interacțiunea și solidaritatea intergenerațională. Curtea Centrului

de Zi, într-o dimineață însorită de primăvară
a răsunat de cântecele și râsetele, de zecile de glasuri de copiii, acesta primind vizita
elevilor de la Colegiul Național „Dinu Lipatti”,
în cadrul programului “Școala altfel”, proiect
educațional alternativ cu activități informale
pentru copii.
(continuare pagina 3)

AVANTAJELE
ÎNSCRIERII
LA
OMENIA
„OMENIA” LANSEAZĂ
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București
și prin casierii zonali

Sună la 021.423.17.49 pentru:

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

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!!!

DACĂ NU EȘTI DEJA MEMBRU, DECUPEAZĂ ȘI UTILIZEAZĂ TALONUL DIN PAGINA 7
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Interviu cu Primarul Sectorului 5, domnul Daniel Florea

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

Experiența ne-a demonstrat că fără o bună colaborare între autoritatea publică și
societatea civilă, care luptă
pentru drepturile persoanelor vârstnice, nu toate proiectele au parte de reușită.
Calea dialogului a fost deschisă, iar asociația noastră
reprezintă puntea de legătură între autorități și vârstnici.
“Vrem să aducem primăria
aproape de cetățeni”, ne-a
declarat Primarul Sectorul
5 al Capitalei, domnul Daniel Florea, care a participat
recent, la invitația domnului președinte Gheorghe
Chioaru, la lucrările Consiliului Național al Federației
Naționale
„OMENIA”
a
C.A.R.P.-urilor din România.
Domnule primar Daniel Florea, ce reprezintă
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București pentru
locuitorii Sectorului 5?

Noi avem o deschidere
totală asupra oricărei formule
de colaborare. Ceea ce îmi
place la Asociația C.A.R.P.
„OMENIA” București este că
aici oamenii sunt de foarte
Este un exemplu de bună bună credință și înțeleg imepractică, este condusă
diat necesitățile oamede un om cu adevănilor din jur. Exact
rat extraordinar și
acesta este și țelul
sclipitor în ceea
pe care îl avem
ce face, cu care
noi la primărie.
am o relație deSunteți o surmilioane euro
osebită și cred
să de inspirație
pentru schimbarea
că, împreună,
pentru
activitala față a
vom reuși să
tea pe care noi
Sectorului 5
facem, până la
o desfășurăm la
urmă, acea cantină
primărie, încercăm
și centru rezidențial atât
să învățăm din experiența
de necesare. Asociația dum- dumneavoastră, din lucrurile
neavoastră este, totodată, bune pe care le faceți.
un exemplu de urmat pentru
toate asociațiile de pensioSunteți primar într-un
nari din țară și pentru modul
sector care a avut întotîn care se pot implica în viața
deauna probleme. Ce
de zi cu zi a comunității.
ați făcut în scurta perioadă de la preluarea
Cum vedeți colaboarea
mandatului?
între Primăria Sectorului
5, ca autoritate publică
Am reușit să pun bazelocală și societatea civilă, le unor proiecte a căror fiimplicit Asociația C.A.R.P. nalitate se va vedea foarte
„OMENIA” București?
rapid. Mai precis, am reușit

350

să întorc modul în care se
cheltuiau banii pe ajutoare
sociale în beneficiul exclusiv
al oamenilor, al celor care au
cu adevărat nevoie de ele.
Suntem prima primărie din
țară care a spus că dă ajutor
social numai dacă cei care
îl primesc, apți de muncă,
prestează muncă în folosul
comunității. Am reluat acordarea tichetelor în valoare
de 100 de lei pentru pensionarii care au pensia sub 752
de lei pe lună, am reușit să
acordăm burse pentru toți
elevii merituoși și să dublăm
nivelul burselor de merit.

De asemenea, am reușit să
creștem nivelul de colectare
a taxelor și impozitelor locale, pentru că de aici vin bani
pentru investiții și pentru ajutoare sociale. În bugetul pe
anul acesta avem prevăzută
cumpărarea a trei ambulanțe
și a trei laboratoare mobile unde vom face analize
gratuite. Lucrul cel mai important pe care l-am reușit
până acum este că am recăpătat încrederea oamenilor
în administrația locală și în
modul în care se cheltuiesc
banii publici.
Ionuț CRIVĂȚ

De ce are nevoie Sectorul 5?

„În acest moment dacă ar trebui să refacem fațadele de
la blocuri, străzile, locurile de joacă, spațiile verzi, parcurile și să introducem canalizare și apă caldă acolo unde
este necesar, față de celelalte sectoare din București,
ne-ar trebui aproximativ 350 milioane de euro. Cam acesta este decalajul Sectorului 5 față de celelalte sectoare,
și acesta este și motivul pentru care încercăm acum să
găsim surse de finanțare. Avem nevoie de tot sprijinul
dumneavoastră, de toate ideile dumneavoastră bune, de
implicarea în toate aceste segmente, iar în noi aveți un
partener onest și deschis”.
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Generațiile își dau mâna la
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București!
“Ne-a bucurat și ne-a încântat prezența acestor copii
extraordinar de talentați în mijlocul nostru, în familia
Omenia, care, iată, s-a umplut de râsetele lor. Este încă
o dovadă că asociația noastră susține comunicarea și
solidaritatea între generații și că tinerii de mâine, copiii de astăzi, vor duce mai departe mesajul nostru.”
Ing. Gheorghe CHIOARU, Președintele
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București
(urmare din pagina 1)
În prezența domnului Pre
ședinte Gheorghe Chioaru,
acești minunați copii (elevi ai
claselor I și a II-a), însoțiți de
doamna învățătoare Aurelia Urdărea, au socializat cu
vârstnicii, au susținut recitaluri vocale și la vioară, încântând asistența cu virtuozitatatea lor, chiar de la o vârstă
fragedă. Mulți dintre prichindei nu mai au, din păcate,
bunici, astfel că întâlnirea cu
seniorii Omeniei i-a bucurat mult. Copiii au fost invitați
să-și scrie, pe bucățele de
hârtie colorată, mesajele că(urmare din pagina 1)
Paris, Franța 7-9 ianuarie
2015 la sediul revistei Charlie Hebdo, 12 morți; Paris,
13 noiembrie 2015 Bataclan, 130 de morți; Orlando, SUA, 12 ianuarie 2016,
50 de morți; Berlin, Germania, 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; Istanbul, Turcia, 1 ianuarie
2017, clubul Reina, 39 de
morți, precum și atacurile
din Rouen și Nisa, Franța,
Ansbach și München, Germania din anul 2016.
În același timp ofensivele
teroriste dezvăluie slăbiciu
nile acestor țări, capacitatea
lor limitată de a-și apă
ra cetățenii, în primul rând
copii, dar și valorile proprii.
Ca și în anii anteriori,
solidaritatea cu victimele
atentatelor a fost reafirmată

EDITORIAL

Europa vulnerabilă încotro?
de la nivelul conducătorilor
celor mai puternice state
ale lumii.
Președintele SUA Donald 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
ganizațiilor teroriste.
În Europa, Angela Merkel asigura poporul brita
nic că “Germania este ală
turi de voi”, Vladimir Putin
condamna și el terorismul
și s-a declarat pregătit “să
dezvolte o cooperare an
titeroristă”, iar Emanuel
Macron, noul președinte al
Franței anunța că “țara sa
va continua lupta împotriva terorismului”.

Aceeași susținere am
auzit-o și de la predecesorii
lor cu 2-3 ani în urmă fie că
se numeau Barack Obama
sau François Hollande, dar
atacurile nu s-au oprit.
În toate atacurile teroriștii
sunt musulmani, cetățeni ai
unor țări arabe sau deveniți
cetățeni ai țărilor 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 interiorul țărilor musulmane și
dintre ele. Nu trece zi fără
ca tinerii și copii lor să nu
moară în urma unui bombardament sau atac teres
tru în care să nu fie implicați
și cetățeni ai unor țări eu-

tre cei dragi, impresiile lăsate 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 mesajele pline
de căldură ale juniorilor.
Pentru a ne arăta cât
de bine s-au simțit la noi, ei
ne-au dat și o mână de ajutor
implicându-se în distribuirea
porțiilor de mâncare și a pachetelor cu ajutoare vârstnicilor cei
mai săraci, membrii noștri.
Ionuț CRIVĂȚ
ropene. Dar, în același
timp când teroriști “ratați”
(Trump) cu “o lașitate re
voltătoare, patologică, și
atacă copii nevinovați, lip
siți de apărare” (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 europeni au remarcat că în ciuda atentatelor Europa a re
zistat până acum, nu a avut
segregare, violență, nici
declarații de război sau derapaje 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?

4 CULTURĂ/ISTORIE

Ce mai citim
Cititul este una dintre
cele mai plăcute activități de
petrecerea timpului liber, pe
care specialiștii o consideră
o experiență universală gene
ratoare de stări optimale, cu
alte cuvinte, 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 proceselor cognitive și îmbunătățire a memoriei, de socializare dacă se
petrece în cadrul unor biblioteci sau cercuri tematice.
Iată 3 cărți pe care vi le
propunem luna aceasta:
r Doctorul Memoriei – Tehnici simple și amuzante
pentru îmbunătățirea me
moriei și întărirea capa
cității mentale
Plecând de la cele mai noi
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Top 3 cărți pentru seniori

cercetări în domeniul neuro
științelor, cartea prezintă in
formații despre funcționarea
memoriei și rezultatele extraordinare care pot fi atinse
atunci când creierul este an
trenat. Exercițiile practice și
sfaturile ajută la o mai bună
concentrare și o capacitate
crescută de a reține lucrurile
importante din viața de zi cu
zi. (Autori: Douglas J. Mason-

Spencer Xavier Smith. Editura ALL)
r 22 de martori la Destin.
Interviuri cu personalităţi
ale culturii româneşti
contemporane
Cartea conţine dialoguri
cu personalităţi din cele mai
diverse domenii ale culturii
româneşti contemporane, din
ţară şi din străinătate, interviuri
realizate de poeta şi jurnalista

Rhea Cristina în ideea de a realiza un tablou cât mai variat al
problemelor, tensiunilor şi conflictelor din plan social, politic
şi cultural, înregistrate pe teritoriul românesc, de la instaurarea comunismului şi până în
prezent. (Autor: Rhea Cristina,
Editura Curtea Veche)
r8
 00 de rețete secrete
pentru sănătate. Leacuri
naturale din farmacopeea
universală
Preluate din diferite culturi
din lumea întreagă, aceste remedii tradiţionale au fost testate vreme de mai multe decenii, chiar dacă au fost ignorate
de către laboratoarele farmaceutice. Ghidul se adresează
celor care doresc să evite folosirea medicamentelor chimice,
cunoscute pentru efectele adverse. (Autor: Thierry Robert,
Editura: Livingstone)
Ionuț ARDELEANU

În timp ce bătrânul continent este în zodia EXIT-urilor

9 mai, sărbătoarea păcii și unității în Europa

Începutul lunii mai este
unul european având în vedere că pe 5 mai sărbătorim
Consiliul Europei și pe 9 mai,
Uniunea Europeană. Pentru
UE, 9 mai este de asemenea
cunoscută ca Ziua Schuman,
comemorând declarația istorică a ministrului de Externe
francez. Robert Schuman
propunea stabilirea unei noi
forme de cooperare politică
care să înlăture posibilitatea
izbucnirii unui nou război.
Acesta afirma: „Pacea mondială nu poate fi asigurată
fără a face eforturi creatoare
proporţionale cu pericolele
care o ameninţă. Contribuţia
pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată
şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor
relaţii paşnice… Nu am reuşit 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 mai târziu era creat un
astfel de organism. Declarația
în sine a fost considerată un
moment definitoriu în istoria
Europei, piatra de temelie a
Uniunii Europene.

9 mai în Europa
și în lume

Ziua de 9 mai este celebrată în forme diferite în majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene și în țările
din jur. Printre evenimentele
de diplomaţie publică şi culturală care au loc cu acest prilej se numără cele organizate
sub egida preşedinţiei Uniunii

Europene: mese rotunde, expoziţii de carte şi fotografie,
proiecţii de filme şi documentare, distribuirea de materiale
despre ţările europene. Birourile locale ale UE din întreaga lume organizează diverse
activități. Mii de oameni participă la vizite, dezbateri, concerte. Observăm încercări de
a educa publicul asupra UE,
precum și discursuri în sprijinul integrării europene. Acţiunile dedicate sărbătoririi Zilei
Europei continuă, de altfel,
pe tot parcursul lunii mai.
Parlamentul European a
recunoscut oficial ziua de 9
mai ca sărbătoare oficială în
octombrie 2008. Ziua 5 mai
este totuși celebrată în unele
state datorită rolului Consiliului Europei în apărarea drepturilor omului, democrației parla
mentare și a statului de drept.
Ana Ioana IRICIUC

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5
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Inegalitatea socială este
o realitate nedorită a socie
tăților trecute dar și actuale.
Reprezintă o consecință ne
schimbată a capacității insuficiente a societăților de a
lupta cu sărăcia, inegalitatea
veniturilor, de a diminua dis
crepanțele semnificative dintre clasele sociale și de a stimula resursele și formele de
suport����������������������
pentru grupurile vulnerabile. De-a lungul timpului
prezența inegalităților sociale
a adâncit stratificarea socială
și a conferit un contur evident
claselor sociale. Accepțiunea
acestora a diferit de la o societate la alta, existând în
perioade istorice anterioare
societăți care, paradoxal,
susțineau prezența anumitor
inegalități sociale sub forma
diferențierii claselor sociale.

Inegalitatea socială
în România
În România inegalitatea
socială prezintă riscuri ma
jore încălcând��������
într-o mani�����

„

Vârstnicii în contextul actual

Inegalitatea socială

Unii vor fi întotdeauna deasupra
altora. Distruge astăzi
inegalitatea – degeaba –
ea va apărea din nou mâine.

eră evidentă urmarea unor
principii precum respectarea drepturilor, egalitatea
de șanse. Cel mai adesea
această situație este întâlnită în contextul grupurilor vul
nerabile, cum ar fi persoa
nele vârstnice, care se
confruntă cu un grad ridicat
al excluziunii sociale, financiare. Inegalitatea socială în
rândul populației vârstnice o
regăsim nu numai în discre
panțele veniturilor (a pen
siilor), ci și în limitarea ac

DAȚI 1 LEU PENTRU
CANTINA SOCIALĂ
UN GEST MIC
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT
ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR
RECIPROC A PENSIONARILOR
“OMENIA“ BUCUREȘTI

”

Ralph Waldo Emerson

O masă caldă înseamnă
de cele mai multe ori o șansă
pentru o viață mai bună. Alătură-te
campaniei și întinde o mână
de ajutor vârstnicilor nevoiași.

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

cesului la o serie de servicii
sociale, medicale, resurse
materiale, a alternativelor de
reintegrare pe piața muncii,
ca urmare a unor principii
discriminatorii.
Inegalitatea socială în țara
noastră a fost în ultimii ani
printre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene în ciuda
creșterilor salariale sau a pensiilor, a diverselor măsuri de
politică publică adoptate pentru flexibilizarea pieței muncii
și reducerea șomajului.

Astfel, datele statistice
temporare emise de Euro
stat pentru anul 2016 arată o
diferență de 7,2 ori între veniturile celor mai bogați și a celor mai săraci dintre români.
Combaterea inegalităților
sociale generate de aceste consecințe negative reprezintă o măsură de promovare a justiției sociale și
de stabilizare a societății
românești. În esență, acest
obiectiv se urmărește și în
cadrul strategiilor și programelor naționale ce au
drept scop reducerea sărăciei și a excluziunii sociale,
susținerea categoriilor sociale vulnerabile și asigurarea
unor oportunități sociale și
economice viabile și pe termen lung.
Antonia-Milena TOMESCU

Apel

Reducem împreună risipa
de alimente și oferim
o masă vârstnicilor săraci

În România, p���������������
otrivit statis- buite persoanelor vârstnice
ticilor oficiale, aproape 5 mili- cu o situație precară atât din
oane de români sunt la limi- București, cât și din zonele
ta sărăciei sau chiar sub ea, limitrofe. De aceea facem un
în condițiile în care anual se apel la toți cei dispuși să-și
aruncă la gunoi pesajute semenii aflați în
te 2,5 milioane de
nevoie prin donatone de alimenrea de produte. De-a lungul
se alimentare
activității noassau alte butre, am dezvolnuri de conde ajutoare
tat o serie de
sum. Asociația
nerambursabile
parteneriate cu
C . A . R . P.
constând în pachete
peste 15 ope„OMENIA” Bu
cu alimente
ratori economici
curești dispune
în 2016
în domeniul alide mijloace de
mentar prin care au
transport pentru a
fost donate produse aflate
prelua produsele primite,
înaintea expirării datei-limită pentru a le depozita coresde consum: produse lactate, punzător, și pentru a le districozonac, ciocolată, conser- bui în timp util, fără a depăși
ve, mezeluri, produse de în- termenul de garanție, celor
grijire corporală și curățenie care au cea mai mare nevoie.
Alina PERJOIU
etc. Produsele au fost distri-

18.000

6 CENTRUL DE ZI
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Cercul de Limba Engleză

Seniorii buchisesc
limba lui Shakespeare

„Hello! My name is Gina
and I am glad to meet you!
– Bună ziua! Numele meu
este Gina și sunt încântată
să vă cunosc!” O sintagmă
pe care o folosim de fiecare
dată când ne întâlnim cu cineva, când facem cunoștință
cu cineva din altă țară. Încă
de la începutul anilor 1990,
în urma evenimentelor din
decembrie 1989, globalizarea și capitalismul au pus
stăpânire și pe țara noastră. Coca-Cola, Microsoft,
McDonald’s, și alte mari
conglomerate, au ajuns să
devină parte din peisajul firmelor din România. Odată
cu acestea, limba engleză a
devenit obligatorie, o a doua
limbă pentru cei care doreau
să cunoască mai mult, să
poată conversa cu alții.
La Centrul de Zi al
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București, Cercul de
Limba Engleză a luat ființă
în urma cererilor unor senioare voluntare active care
au dorit să cunoască cât mai
bine limba tineretului. Astfel, Andreea Ștefan, asistent
social în cadrul Centrului
de Zi, a devenit fondator și
coordonator al cercului de
Limba Engleză. În luna iulie
2015 are loc primul Cerc de
Limba Engleză la Centrul
de Zi „OMENIA”. Structura
Cercului a început cu o grupă de avansați și o grupă
de începători, care, ulterior,
s-au unit și a format o singură grupă. Programa cursului
cuprinde informații complexe
atât din gramatica limbii engleze, cât și vocabular, pentru ca doamnele participante
să poată lucra cu ușurință
pe calculator, în cadrul Cercului de Informatică, dar să
și poată vorbi cu ușurință în

discuții de început, de introducere 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 Limba Engleză reprezintă și un
spațiu de socializare între
membrii centrului. Așadar, îi
invităm pe membrii noștri să
se alăture Cercului de Limba
Engleză, pentru a dobândi

cunoștințe despre cea de-a
doua limbă ca circulație în
țara noastră, pe lângă limba noastră dragă, limba română. Experiența proprie
cu senioarele Cercului de
Engleză mi-a demonstrat că
sunt dornice de cunoaștere
și de inițiere în limba engleză. Încă din prima zi, când
am făcut cunoștință, am rămas plăcut impresionată de
dorința lor de a conversa și
de a exersa cele învățate
în cadrul Cercului. De asemenea, discuțiile din acele câteva minute pe care

le-am petrecut, au fost numai în limba engleză. Astfel, vă invităm la Cercul de
Engleză, în fiecare luni și
joi, între orele 09:00 – 11:00
la Centrul de Zi „OMENIA”.
La finalul articolului, să ne
bucurăm de câteva cuvinte ale unei bine cunoscute personalități americane,
Henry James: „Summer afternoon - după-amiaza de
vară; pentru mine, acestea
au fost întotdeauna cele mai
frumoase două cuvinte din
limba engleză”.
Gina GEALĂ

Portretul unei senioare

Doamna Eliza Ionescu (foto) ne încântă cu
prezența domniei sale la
activitățile din cadrul Centrului de Zi „OMENIA” încă din
anul 2008. Este membră activă a Centrului nostru, implicându-se în toate activitățile
organizate aici, participând
cu drag la toate festivitățile
Asociației noastre. Doamna
Eliza s-a alăturat la două dintre Cercurile Centrului nostru, Cercul „Mâini îndemânatice” și Cercul de Limba
Engleză. De multe ori vine

cu plăcere la cercurile noastre însoțită și de nepoțica
sa. În cadrul Cercului „Mâini
Îndemânatice”, doamna Eli-

za, alături de ceilalți seniori
voluntari confecționează și
pregătește obiecte din cele
mai alese pentru diverse
sărbători (Crăciun, Paște) –
ornamente, brățări și altele.
În cadrul Cercului de Limba
Engleză, doamna Eliza
își ocupă timpul învățând
cuvinte noi, pronunțare,
precum și formule de adre
sare în limba engleză. „Simt
nevoia să vin aici! Am unde
să plec de acasă” – ne spune într-un suflet doamna Eliza. (G. GEALĂ)
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MICĂ PUBLICITATE
VÂNZĂRI
Vânzare încălțăminte: pantofi
bărbătești, sandale, ghete re
condiționate, prețuri între 1020 lei, în cadrul Centrului de
prestări servicii al Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu
rești, 021.423.17.49, interior
238
Vând aparat de termomasaj
CERAGEM, 500 euro negociabil. Detalii la telefon:
0723.362.731
Vând cărți: beletristică, istorie, diverse Zona Militari. Telefon 0726.002.453
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Persoană imobilizată, solicit
servicii de îngrijire la domi-

ciliu. Zona Cotroceni. Barbu
Victoria: 021.313.88.51

Comenzile de mică publicitate
se fac de luni până vineri între orele
09.00 - 15.00.

CONSULTAȚII

Relații la tel: 021.423.17.49/int. 219

Consult oftamologic gratuit,
cu bilet de trimitere. Programări la telefon 0744.567.256,
în cadrul Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” București
OFERTE SERVICII
Reparații televizoare, electro
casnice, la prețuri avantajoa
se în cadrul Centrului de
prestări servicii al Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu
rești. Telefon: 0752.001.416
sau 021.423.17.49 / interior
239. Efectuez și deplasări la
domiciliu

VOLUNTARIAT
Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
“OMENIA”, prin Centrul de Zi din Str. Oltului nr. 4,
Sector 5, București, caută voluntari experimentați,
talentați, serioși pentru Grupul Vocal “�������������
Seniorii Omeniei”. Cei selecționați vor beneficia de toate serviciile
puse la dispoziție de asociația noastră. Detalii suplimentare la telefon 0722.736.116

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

angajează
CASIERI ZONALI
cu diplomă de absolvire
studii medii

021 9615

Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele

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

cu domiciliul stabil în sectoarele
1,2,3, 4, 5 și 6 din Municipiul
București și comunele limitrofe.

Relații la telefon: 0752.001.428;
0752.001.431; 021.423.17.49



Prin noi
OMENIA
există!

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.

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
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CAMPANIE DE ECOLOGIZARE

Să facem un București
mai curat!

Lună de lună, vă prezen
tăm ultimele date din campania noastră de ecologizare,
demers la care s-au alăturat și membri ai asociației,
conștienți că dacă fiecare
ar colecta, recicla sau n-ar
mai arunca gunoiul pe unde
se nimerește, Bucureștiul
ar arăta altfel. Astfel, printre membri noștri, care sunt
înscriși la programul de pâine gratuită și care aproape
în fiecare dimineață aduc
spre colectare PET-uri, este
și doamna Petrina Sasu
(foto). Potrivit centralizatorului de colectare, începând
cu 11 martie 2015 și până
pe 23 mai 2017 s-au strâns
peste 30 de tone de deșeuri
din plastic, hârtie/carton, fier,
aluminiu, sticlă, însumând
143 de transporturi. Suma
colectată (peste 12.000 de
lei) este folosită în activități
derulate de asociația noas-

tră în scopul protecției sociale a membrilor noștri, persoane vârstnice.
Potrivit www.listainstitutii.ro, în București există
peste 14.000 de ONG-uri.
Dacă acestea ne-ar urma
exemplul și ar strânge măcar 300 de kilograme de
deșeuri pe lună, ar rezulta
peste 4 milioane de tone de
gunoaie care nu ar mai sufoca orașul. (I.C.)



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

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

Apariție editorială

Raportul Anual, oglinda
unei activități bogate

Recent a vă
Asociația
zut lumina ti
Casa de Ajutor Reciproc
parului Raportul
a Pensionarilor
“OMENIA“ București
Anual al Asocia
ției noastre penRAPORT ANUAL
tru anul 2016, de
2016
unde puteți afla
care sunt Misiunea, Valorile și
Viziunea Asocia
ției noastre, precum și structura
de conducere.
În cifre, activitatea privind anul
2016 arată așa:
“OMENIA“
13.857
împruPensioners’
muturi,
1.432
Mutual Help
House
ajutoare financiAssociation
are nerambursaANNUAL REPORT
Bucharest
2016
bile, 589 de aju1
toare de deces.
finanțare prin granturile SEE:
De asemenea, serviciile sociale com- „Vârsta a treia – prioritate pe
plexe sunt amplu prezentate. agenda publică”, „Cetățeni
Cu ajutorul Raportului anu- Activi la Puterea a Treia”,
al vă veți putea informa cu proiecte ce aduc în prim plan
privire la proiectele pe care activități pentru seniorii ce își
Centrul de Zi „OMENIA” le-a doresc o îmbătrânire activă.
Spre finalul Raportului
implementat: „Deschide-i ușa
– fii solidar în continuare!”, sunt prezentate Campaniile
„La bunici acasă, cu sănă- Asociației noastre, aparițiile
tate și speranță!”, precum și media, precum și oaspeții de
activitățile de zi cu zi din ca- seamă care au trecut pragul
drul Centrului de Zi. Aflăm și Casei noastre.
informații privind proiectele cu
Gina GEALĂ
ANNUAL REPORT 2016
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