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Spre o societate sustenabilă pentru toate vârstele

Îmbătrânirea populației
– o provocare mondială

D

espre dezastre naturale de amploare, cutremure precum cel
recent din Mexic sau
uragane precum cel din Texas care a produs pagube
enorme estimate la uriașa
sumă de 600 de miliarde
de dolari, aflăm din media,
ne manifestăm compasiunea, dar nu ne afectează
direct pe noi, românii.
Cutremurul din anul
1977 aproape că l-au uitat
unii, iar alții nu l-au trăit,
marele potop din mai 1970
a rămas doar în arhiva
televiziunii și în paginile
ziarelor vremii. Memoria
colectivă este uneori cam
scurtă, dar învățămintele
istoriei nu trebuie uitate.
(continuare în pagina 3)

AVANTAJELE
ÎNSCRIERII
LA
OMENIA
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 ÎNCĂLȚĂMINTE CU 3 LEI
OCHELARI DE VEDERE CU DOAR 3 LEI
TUNS CU DOAR 3 LEI
REDUCERE LA ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIE
ÎMPRUMUTURI RAPIDE ȘI ATRACTIVE
EXCURSII AVANTAJOASE DE LA 60 DE LEI
Pentru înscrieri ca membri: 0752.001.445, 0752.
001.428, 0752.001.427, 0752.001.431

Reprezentanții vârstnicilor de pe trei continente
s-au reunit la Lisabona, în ajunul Conferinței Ministeriale privind îmbătrânirea, organizată de Comisia
Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, pentru
a discuta despre progresele Guvernelor naționale
privind implementarea Planului de la Madrid din anul
2002 pentru dezvoltarea cadrului internațional pentru o îmbătrânire demnă.
„Organizațiile pentru seniori din toată lumea au
ajutat enorm la creșterea calității vieții persoanelor
vârstnice în ultimii ani, plecând de la nevoile diverse ale acestora. Mesajul nostru, al seniorilor, este
că trebuie să schimbăm viziunea prin care vârstnicii au doar nevoi, iar în această societate, în care
speranța de viață pe glob crește cu aproximativ 2,5
ani la fiecare deceniu, trebuie să vedem care sunt
beneficiile pentru întreaga societate. Învățarea inter
generațională și învățarea pe parcursul întregii vieți,
transferul de cunoștințe de la o generație la alta, dezvoltarea produselor și serviciilor destinate vârstnicilor,
posibilitatea de a lucra mai mult timp și mai bine,
investiții în tehnologii medicale noi etc., reprezintă
cel puțin câteva soluții de care se pot bucura toate
generațiile”, a declarat domnul Gheorghe Chioaru,
Președintele Federației Naționale „OMENIA”, delegat al Platformei Europene AGE la Lisabona.
Ionuț ARDELEANU

„OMENIA”
TE PREGĂTEȘTE
PENTRU TOAMNĂ
Aveți nevoie de combustibil pentru încălzirea
locuinței? Vă aprovizionați cămara pentru
iarnă? Aveți nevoie urgent de bani?
„OMENIA” vă dă banii pe loc sau a doua zi.
Înscrieți-vă și beneficiați de un împrumut
cu dobândă de 0,17% - 1,17% pe lună.

DACĂ NU EȘTI DEJA MEMBRU, DECUPEAZĂ ȘI UTILIZEAZĂ TALONUL DIN PAGINA 7
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La un an de mandat, cu realizări și proiecte ambițioase

Cetățenii Sectorului 5 și-au recăpătat
încrederea în administrația locală

„

A mai recuperat sectorul 5 din decalajul de până
acum, raportându-ne la celelalte sectoare? Se pare
că da, iar după un an și
ceva de mandat, domnul
primar Daniel Florea este
încrezător că ambițiosul
program cu care a venit în
fața alegătorilor va fi dus
la îndeplinire. Și nu poate
fi altfel, având în vedere că
muncește și pentru toți primarii de dinainte ai sectorului.
Domnule Primar, sunteți
la un an de la preluarea
mandatului, moment de
bilanț și analiză. Care
sunt realizările și perspectivele?
Am realizat câteva lucruri
importante care nu au mai
fost făcute, cum ar fi o strategie integrată de dezvoltare a
sectorului, pe direcțiile economică, socială și de protecție
socială, educație, infrastructură, administrație. Suntem
într-un amplu proces de refacere a structurii educaționale,
am făcut expertizarea tehnică
pentru toate unitățile de în
vățământ. În Ferentari vom
face prima spălătorie și baie
publică, primul centru de zi
pentru copii, cu cantină, dar
și un centru socio-medical de
urgență. Suntem singura unitate administrativ-teritorială
din țară care are funcționale la
toate unitățile de învățământ
instalații de alarmă anti-incendiu și anti-efracție. Suntem pe cale să implementăm un sistem video integrat
pentru supravegherea tuturor spațiilor publice din
sector, aglomerate, zone cu
potențial criminogen, parcuri,

Vă mulțu
mesc pentru
că
existați
și vă mulțumesc
pen
tru tot ceea ce
faceți pentru
persoanele
vârstnice.

”

De 1 Octombrie

„La Mulți Ani!” din toată
inima, din partea mea
și a administrației locale

Eu cred că ar trebui să facem viața vârstnicilor mai
bună zi de zi, și acest lucru să ne preocupe permanent,
nu doar odată pe an. Pentru membrii C.A.R.P. „OMENIA” și pentru conducerea Casei vreau să vă spun că
sunteți un exemplu la nivel național și vă mulțumesc
pentru că existați, vă mulțumesc pentru tot ceea ce
faceți pentru persoanele vârstnice. Sunt mândru că
aveți sediul în sectorul 5 și că am o colaborare atât
de frumoasă cu dumneavoastră. Să dea Dumnezeu să
stăm cât mai mult în acest tip de colaborare fructuoasă. Lucrurile atât de bune pe care le faceți pentru
seniori sunt un exemplu și un îndemn pentru ceilalți.
Vârstnicii care intră în contact cu dumneavoastră deja
au o viață mult mai bună, prin simpla prezență că activează și sunt membri ai acestei asociații. Eu urez
un „La Mulți Ani!” din toată inima, din partea mea, a
familiei mele, a administrației locale, tuturor persoanelor vârstnice, tuturor persoanelor care au ajuns la
vârsta deplinei experiențe și cred că noi, în calitate de
fii, nepoți și de părinți, trebuie să urmăm exemplul seniorilor și să-i cinstim așa cum se cuvine.
școli, grădinițe, piețe, care va
avea cel mai performant dispecerat din țară și care va fi
conectat cu toate instituțiile
statului cu competențe de ordine publică.

Și-au recăpătat cetățenii
Sectorului 5 încrederea
în administrația locală
și în primarul lor?
Cred că da. Oamenii au

văzut că sectorul este mai
curat, mai sigur (poliția este
mai prezentă pe străzi, se
fac reparații la unitățile de
învățământ), că s-a schimbat
ceva. În sfârșit, există un dialog cu reprezentanții primăriei. Eu sper să depășim repede semnele de întrebare pe
care oamenii le-au avut sau
încă le mai au, și să devenim acel partener de care ei
au nevoie. Când oamenii vor
fi mulțumiți într-un procent
semnificativ atunci cred că
ne vom fi îndeplinit datoria.
Ce măsuri a luat admi
nistrația dumneavoastră pentru îmbunătățirea
calității vieții persoanelor vârstnice din sector?
Am reintrodus acele tichete de 100 de lei pentru
persoanele vârstnice ale căror venituri nu depășesc 750
de lei, suntem în procedură
de licitație pentru execuția
primului centru de zi pentru
bătrâni, un complex care va
oferi foarte multe facilități,
asistență medicală de specialitate, consiliere, locuri de
recreere, cazare pe timpul zilei, cantină, dar avem în plan
și alte spații în sector unde
persoanele vârstnice se pot
întâlni și socializa.
Ionuț CRIVĂȚ
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Dragi seniori și membri,
Iată-ne, așadar, din nou
împreună de 1 Octombrie,
“Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, prilej
de sărbătoare și bucurie,
dar și de analiză a perioadei
pe care o traversăm, subliniind realizările și dezide
ratele viitoare destinate
dumneavoastră,
seniori
lor, membri ai marii familii
OMENIA. Din anul 1999 conduc destinele Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” Bu
curești, organizație căre
ia i-am dedicat toate re
sursele mele și cu care
mă identific. Împreună cu
dumneavoastră am rea
lizat lucruri minunate care
au fost apreciate și la ni
vel național������������
, drept pentru care în urmă cu 10 ani
am fost ales președinte al
Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din
România. Activitatea pe

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

OMENIA este cu voi!

care am depus-o în slujba
apărării drepturilor persoanelor vârstnice a fost
recunoscută atât în țară,
prin alegerea ca membru
al Consiliului Economic

Președintele
Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” București
Ing. GHEORGHE CHIOARU

EDITORIAL

(urmare din pagina 1)
Furtunile violente care
s-au abătut în luna septembrie asupra României,
cu pierderi de vieți ome
nești și de bunuri materiale, nu trebuie să ne mai
lase indiferenți.
Noi toți suntem obligați
să ne încadrăm într-un ciclu de activități care încep
cu prevenția și continuă
cu ajutorarea și întrajutorarea și se finalizează
cu înlăturarea urmărilor
dezastrelor, reconstruirea
obiectivelor avariate și realizarea de noi lucrări preventive.
Este necesar să ne bazăm pe “lecțiile învățate”
de la alte țări greu încercate – Japonia, SUA, Italia,
Mexic, Chile etc., precum
și pe propria experiență în
completarea cadrului le
gislativ existent, cu prevederi clare, aplicabile pentru instituțiile publice și
pentru toți cetățenii.
Dar noi, românii, avem
de multe ori o problemă cu

și Social, cât și în Europa, federația făcând parte
din marea Platformă AGE
Europa, organizație cu
peste 40.000.000 de vârstnici, noi fiind singura or

ganizație a vârstnicilor români recunoscută pe plan
internațional.
De asemenea, ca pre
ședinte de onoare al Parlamentului Seniorilor, îmi
canalizez toată energia
pentru susținerea cauzei
vârstnicilor. Am
���������
demonstrat că suntem alături de
vârstnici nu doar într-o zi
din calendar, ci tot timpul,
ori de câte ori au nevoie
de noi. Acum, la ceas aniversar vă urez „La Mulți
Ani!”, multă sănătate și o
bătrânețe cât mai senină!

Dezastre... și la noi

aplicarea legislației, manifestând deseori ignoranță
sau indiferență și chiar
rezistență la eforturile de
puse de instituțiile publice
pentru a aplica prevederile
legale și chiar în a ne ajuta.
De aceea, educația
și instruirea prin toate
formele și la toate vârstele,
de la grădiniță și terminând cu bunicii, trebuie
să fie permanente. Niciun
segment de populație, inclusiv neștiutorii de carte
nu trebuie omis deoarece
ar compromite întreaga
muncă de prevenire, ajutorare și întrajutorare,
precum și de înlăturare a
urmărilor dezastrelor.
Este necesar ca responsabilitatea
decidenților
politici, instituțiilor pu
blice și cetățenilor să
fie comună începând de
la avizarea oricăror lu
crări de construcții și
infrastructură,
publice

sau private. Distrugerea
lucrărilor de irigații, des
păduririle
iresponsabile
ale munților și dealurilor,
eliminarea perdelelor de
arbori care preveneau eroziunile, distrugerea plan
tațiilor de livezi și viță de
vie au produs pierderi atât
persoanelor fizice, cât și
statului; culpa
����������������
este comună, dar tot cetățenii, inclusiv cei nevinovați, sunt cei
care plătesc.
Fenomenele naturale
dezastruoase, cutremure,
uragane, taifunuri, schimbările bruște de temperatură cu urmări incalculabile, tsunami etc. au o
anumită ciclicitate, dar
pot fi și imprevizibile.
Fenomenelor naturale
li s-au adăugat în ultimele decenii și cele distructive, produse de mâna
omului, în special a mul
tinaționalelor dornice de
câștig ușor în alte țări

care nu au legi clare, dar
și acțiunile unor decidenți
politico-militari din marile puteri care mai dau
din când în când câte un
cutremur, un tsunami, o
grindină, o ploaie sau ninsoare ce depune în câteva ore zeci de centimetri
de zăpadă. O fi adevărat?
Unii spun că da.
Și totuși, prevenția, prin
lucrări de infrastructură,
irigații, hidroameliorații,
împăduriri, păstrarea unui
mediu ecologic este în
ceputul, urmată firesc de
înlăturarea efectelor.
Dar, prevenția și celelalte măsuri, fără suportul
“educației și autoeducației
continuă și generalizată”
nu au șanse de izbândă.
Să contribuim și noi,
vârstnicii, la educația ce
lorlalți cetățeni, după pri
ceperea noastră. Viața este
cel mai frumos dar. Să îl
prețuim cum se cuvine!

4 LA MULȚI ANI, SENIORI!
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1 OCTOMBRIE - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sărbătorim vârstnicii zi de zi

De “Ziua
Internațională
a Persoanelor
V â r s t n i c e ” ,
ca unul care
face parte din
rândul vârst
nicilor,
simt
nevoia să le adresez un mesaj prin care să-mi exprim
admirația și respectul față de
aceștia și contribuția lor din
trecut la dezvoltarea societății
românești și totodată, în calitate de membru al Consiliului
Director al Asociației C.A.R.P.
“OMENIA” București, să-i asi
gur că voi face tot ce este
posibil pentru a-i ajuta pe
vârstnicii nevoiași ai acestei
asociații.
Consilier
Ing. CONSTANTIN COVACI
u u u u

Cu
ocazia zilei de
“1
Octom
brie”, membrii Comisiei
de
Cenzori
doresc tuturor
persoanelor
vârstnice, cititori ai ziarului
“Prin noi OMENIA există”,
multă sănătate, liniște sufle
tească și ani mulți de viață,
pentru a se bucura de succesele și realizările celor dragi.
Cenzor șef
Ec. CICERONE OLIVO
u u u u
1 Octombrie este o zi
specială, de
dicată
pen
sionarilor, o
zi de sărbă
toare și bu
curie la nivel
european. Nu știm cât de
mult suntem apreciați pentru
munca noastră depusă de-a
lungul anilor până la data
ieșirii la pensie.

Poate se mai gândesc și
la noi autoritățile, nu numai cu
ocazia zilei de 1 Octombrie.
Asociația C.A.R.P. “OMENIA”
București se gândește foarte
mult la această zi dedicată
vârstnicilor oferind multe
ajutoare pensionarilor, acordate, de altfel, și în cursul anului. Vârstnicii sunt
adevărate comori și un izvor
de înțelepciune și trebuie să
fie valorizați. La mulți ani și
multă sănătate tuturor pensionarilor.
Cenzor
GETA BADEA
u u u u

În
urmă
cu 23 de ani,
din dorința de
a ajuta vârst
nicii familiei
să participe
la activitățile
a s o c i a ț i e i ,
am devenit și eu membru
al familiei “OMENIA”, fără a
gândi că după alți 12 ani voi
face parte din Consiliul Director, alăturându-mă conducerii executive, care deja avea
realizări remarcabile.
Sarcinile primite în cadrul
Consiliului Director, poziția de
Secretar General al Federației
Naționale “OMENIA” și de director al revistei “OMENIA”,
publicație trimestrială a fede
rației, precum și cea de director
al ziarului “Prin noi OMENIA
există” mi-au permis să cunosc
mai profund problemele cu
care se confruntă vârstnicii.
Munca desfășurată în
acești ani în echipa „OMENIA”
a fost apreciată prin alegerea
mea ca membru al Parlamentului Seniorilor României, fapt
care mă onorează, dar mă obligă și mai mult față de membrii
asociației și ai federației să-i
reprezint, să le susțin drepturile, să le promovez propune
rile, într-un cuvânt să contribui

la o viață mai bună.
Cu acest prilej, urez membrilor familiei “OMENIA” viață
lungă, o bătrânețe liniștită,
lipsită de griji și să nu uite
niciodată că “Prin noi OMENIA
există”.
Consilier
Ec. GIORGICĂ BĂDĂRĂU
u u u u
La
noi,
toamna
se
numără bo
bocii, se săr
bătorește Ziua
Recoltei
cu
frunza ruginită
în vii, și “Ziua
Internațională a Persoanelor
Vârstnice”. Acest 1 Octombrie
2017 îmi dă încă o ocazie să
mulțumesc Domnului că sunt
un pensionar sănătos la minte
și la trup, putând astfel să fiu
de folos membrilor asociației
noastre, cu priceperea și
cunoștințele mele, în tot ceea
ce înseamnă ajutor reciproc.
Ajutorul reciproc al membrilor
înseamnă mai mult decât
a avea un fond de cotizație
propriu, înseamnă și plata la
timp a ratelor împrumutului,
întrucât din ratele încasate se
pot acorda în timp rezonabil
împrumuturi și altor membri.
Ajutor reciproc înseamnă și
plata lunară a contribuției de
membru al asociației, asi
gurarea unor bani albi pentru
zile negre.
Cunoștințele și informațiile
mele, acumulate în calitate de
membru al Consiliului Director al
Asociației C.A.R.P. “OMENIA” și
redactor al Revistei “OMENIA”
a Federației Naționale “OME
NIA” a C.A.R.P-urilor din
România, îmi sunt de folos și ca
membru de comisie în Consiliul
Economic și Social, unde sus
țin prin puncte de vedere și
vot proiectele legislative fa
vorabile persoanelor vârstnice,
persoanelor aflate temporar în

risc social și salariaților care vor
fi viitorii pensionari.
Doresc și urez pensio
narilor și urmașilor lor multă
sănătate, pentru a se putea
bucura împreună de beneficiile
vârstei a treia, pensiei și
aprecierii copiilor, nepoților și
strănepoților.
Consilier
Ing. VASILICĂ FĂLCUȚĂ
u u u u
În fiecare
an, de 1 Oc
tombrie săr
bătorim “Ziua
Internațională
a Persoanelor
Vârstnice“. În
1980 când bu
nul meu tată a ieșit la pensie,
am crezut că nu o să mai apuc
vremea când o să primesc și
eu pensie. Dar anii au trecut și
iată-mă și pe mine pensionar.
Și ca să vezi, la fel ca și atunci,
și acum pensionarii duc o mare
lipsă de bani pentru medicamente, alimente și pentru nevoile administrative.
Accesul persoanelor vârstnice la tratament este foarte
mult îngreunat de lipsa banilor,
de faptul că au pensii foarte
mici. Punctul de pensie, cu
toate că a început să crească
este mic în comparație cu sa
lariul mediu net. Unde mai pui
că prin “grija” guvernanților,
între 2009 și 2013 pensiile au
fost înghețate.
Astfel, vedem că pe zi
ce trece viața pensionarilor
este tot mai grea. Ba mai
mult, populația activă scade.
Acest declin este din ce în
ce mai amenințător la adresa
sustenabilității sistemului public de pensii. Deci, eu zic de
“Ziua Pensionarilor”: Dați-le
pensii mai mari, să se bucure
și ei de o viață mai bună, atât
cât le-a mai rămas din ea.
Consilier
Ing. VICTOR CĂRCĂLE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5
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Serviciile de îngrijire la do
miciliu constituie una dintre
nevoile sociale cele mai importante cu care se confruntă
persoanele vârstnice din Ro
mânia, iar asigurarea lor are
implicații pozitive precum:
prevenirea instituționalizării,
îmbunătățirea calității vieții,
prevenirea marginalizării sociale etc.
Ce trebuie să știm despre serviciile de îngrijire la domiciliu?
Serviciile de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele
vârstnice sunt de două tipuri:
servicii medicale și servicii
socio-medicale. Serviciile de
îngrijire medicală se asigură persoanelor vârstnice cu
afecțiuni cronice care nu se
pot deplasa la o unitate spitalicească pentru tratamente
ambulatorii. Serviciile de îngrijire socio-medicală se asigură acelor persoane vârstnice care prezintă afecțiuni
cronice, sunt izolate social și

Totul despre

Serviciile de îngrijire la domiciliu (I)

care nu se pot descurca cu
activitățile instrumentale zilnice.
Cum beneficiem de servicii de îngrijire medicală la domiciliu prin
Casa de Asigurări de
Sănătate?
Conform Legii nr. 95 din
anul 2006 privind reforma în
domeniul sănătății, serviciile
de îngrijire medicală la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru aprobat prin
Ordin al ministrului sănătății
și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de
Sănătate.
Aceste servicii sunt asigurate prin intermediul furnizorilor de servicii care au
încheiat contract cu Casa
de Asigurări de Sănătate.
Pentru întocmirea dosarului,

ASIGURAȚI-VĂ PRIN NOI!
Prin intermediul unui BROKER autorizat,
Asociația C.A.R.P “OMENIA“ București
vă facilitează asigurări pentru:

solicitantul trebuie să depună o serie de documente, precum: cerere asigurat
pentru solicitarea de servicii
de îngrijiri medicale la domiciliu, recomandare medicală
pentru îngrijiri la domiciliu,
act care să ateste calitatea
de asigurat (talon de pensie), act de identitate, fișă
de externare (������������
în cazul ���
celor care suferă de afecțiuni
chirurgicale postoperatorii
și aflate în termen de cel
mult 3 luni de la externare),
declarație pe proprie r���
ăspundere din care să rezulte
că afecțiunea nu a apărut în
urma unei boli profesionale,
a unui accident de muncă
sau sportiv.
Cererea
solicitantului
este analizată de Casa de
Asigurări și este aprobată în
termenul prevăzut, în limi-

ta sumei prevăzute pentru
cazul dat. În urma emiterii
deciziei, solicitantul se adresează furnizorului de servicii care are încheiat contract cu Casa de Asigurări
de Sănătate. Pachetul de
servicii de îngrijire medicală
este stabilit ținând cont de
afecțiunile, bolile cronice ale
solicitantului și statusul de
performanță ECOG al acestuia. Serviciile sunt în acord
cu lista stabilită prin Ordinul
emis și normele metodologice, iar un solicitant poate
beneficia de servicii de îngrijire medicală la domiciliu
pe o durată ce nu depășește
90 zile de îngrijiri/în ultimele
11 luni în mai multe etape.
(continuare
în numărul următor)
Antonia Milena TOMESCU

Ziua vârstnicilor
sărbătorită la OMENIA

LOCUINȚE; VIAȚĂ;
RCA; CASCO

la cel mai avantajos preț!

Vă așteptăm la sediul CENTRULUI DE ZI din
Str. Oltului, Nr. 4, Sector 5

Ca în fiecare an, Aso
ciația C.A.R.P. “OMENIA”
București a sărbătorit alături de seniorii săi, „Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice’’. În cadrul festiv de la Colegiul Economic
Viilor, grupul vocal ������
“�����
SENIORII OMENIEI” și îndrăgiți
interpreți ai muzicii populare
românești au susținut un
moment artistic, au fost distribuite ajutoare financiare
și materiale nerambursabile

pentru aproximativ 150 de
persoane vârstnice aflate în
situații de risc social, membre ale asociației noastre.
Au răspuns invitației noastre domnul primar Daniel
Florea, doamna Ana Ungureanu - Crucea Roșie Sector
5 și talentata actriță Doina
Ghițescu. Opt senioare din
cadrul Centrului de Zi au primit diplome de recunoștință
pentru întreaga lor activitate.
Alina PERJOIU

6 CENTRUL DE ZI
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Prezență activă la Baby Boom Show și Baby-Expo

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

Ca o punte de iubire peste timp, prezența senioarelorvoluntare în cadrul „Centrului
de Zi „Omenia” al Asociației
C.A.R.P. „OMENIA” București
la târgurile cu produse pentru
cei mici (și foarte mici!), a devenit de mult timp normalitate!
Astfel, și în toamna aceasta,
produsele create în cadrul atelierelor handmade au bucurat
(în perioada 31 august - 3 septembrie) vizitatorii târgului de
toamnă 2017 – „Baby Boom
Show”, desfășurat în cadrul
complexului expozițional Romexpo. Migăloasa trudă a
harnicelor și talentatelor bu
nicuțe a fost răsplătită cu multă admirație din partea privitorilor, dar și cu mici donații
în schimbul cărora s-au oferit
produse utile, dar și decorative în același timp. Cu aceeași

GUIU
ELEONORA
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Portretul unei
senioare

bucurie au răspuns „prezent”
și la Târgul Baby-Expo, ținut
în perioada 21 – 23 septembrie 2017. Scopul acestor
evenimente este acela de a
ține aprinsă candela vieții, a
speranței și a bucuriei lucrului
bine făcut, pentru o generație
care a fost lăsată, în aceste
vremuri de căutări, rătăciri și

multă risipire, într-un con de
umbră și dureroasă uitare chiar
de către cei care au obligația
de a respecta trecutul și valorile lui, prin tot ceea ce îl reprezintă. Tocmai de aceea, voluntarii activi ai Centrului de Zi,
mulțumesc Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” pentru șansa de a
dovedi că sunt încă utili!

ANUȚA ARGHIROI,

cântecul care s-a născut din poezie
Cenaclul literar al Asoci
ației C.AR.P. „OMENIA” Bucu
rești se mândrește cu un nou
membru. Bucuria pe care ne-o
aduce prezența Anuței Arghiroi în rândul membrilor noștri
este poate egalată doar de
valoarea artistică a acestei minuni plină de har, pogorâtă de
pe plaiuri teleormănene. Cu
toții știm zicala care spune că,
esențele tari se țin în sticluțe
mici. Așa este Anuța noastră! Dirijor al corului „Seniorii
Omeniei”, profesor de muzică
la Liceul Dinu Lipati, interpretă
de muzică populară, compozitor și textier de muzică populară Anuța Arghiroi, este și un
sensibil și talentat poet. Noi
îi urăm „BUN VENIT” în casa
cuvântului, și îi urăm putere
pentru a putea duce pe mai
departe sfânta povară a unui
talent rar întâlnit! Pe blogul ei

spune: „Îmi doresc să aduc în
sufletele oamenilor cântecul și
portul popular, care îmi sunt
atât de dragi!” Pentru o mai
bună înțelegere a formidabilului talent al ANUȚEI ARGHIROI, vă prezentăm câteva
poezii „de început”, scrise pe
vremea când încă era elevă
de liceu. Și încă, pentru a fi
înțeles cititorului, fenomenul
ANUȚA ARGHIROI, adaug în
încheiere, selectiv pentru că
spațiul nu ne permite, câteva
din realizările sale: 2002 - Laureat al Festivalului „GHIOCELUL DE AUR”; 2006 - Mențiune
la festivalul „RAPSODIA ROMÂNEASCĂ”; 2007 - Premiul
pentru autenticitatea costumului popular la concursul
„FLORI DIN ȚARA BÂRSEI”;
2007 - Premiul de popularitate la concursul „PE DEAL
LA TELEORMAN”; - Marele

premiu la festivalul de muzică
lăutărească „ZAVAIDOC”; Premiul I la concursul televizat
„CU PILE FĂRĂ PILE”; 2009
- Premiul Presei la festivalul
„MARIA TĂNASE; 2011 - Premiul I la festivalul „MAMAIA
CÂNTECULUI ȘI JOCULUI
POPULAR”.

Plăcută, calmă, în prezen
ța domniei sale simți că ești
„lângă mama”. S-a născut în
Teleorman, în primăvara anului 1940 (6 martie) într-o familie de oameni buni, echilibrați,
de la care a moștenit adevăratele comori ale omului: dra
gostea de muncă, respectul
pentru cel de lângă tine, iubirea de Dumnezeu, într-un cuvânt, OMENIA. După mulți ani
de trudă la fabrica de confecții
„Tânăra gardă” unde a fost
croitoreasă, a ieșit la pensie
și și-a permis un pic de odihnă... activă! A venit în rândul
voluntarilor de la Centrul de Zi
„OMENIA”, unde colaborează
la cercul de mâini îndemânatice, creație și nu numai. Prezentă la orice activitate a Centrului de Zi, doamna Eleonora
s-a remarcat prin seriozitate,
multă implicare și dăruire sufletească. A depășit greutățile
vieții „rugându-mă la bunul
Dumnezeu pentru binele și
sănătatea tuturor oamenilor”!
Colectivul voluntarilor Centrului de Zi este mândru cu o așa
colegă, domnia sa fiind o fa
țetă luminoasă a diamantului
care se numește OMENIE!

Pagină realizată de
Lucia Bădiță SECOȘANU

DESPRE MINE

Din mine se naște un
prunc al iubirii și al iertării
eterne!
Și-n scâncetul lui de
durere, frică și tăcere,
copilul adoarme!
Din mine se naște iubirea!

Un jar pe vatra de fier
Și teamă îmi e
Dar, vreau uitarea și liniște
într-un ungher, într-o
chilie... alinarea, prea
sfântă ca s-o pot privi!
Dar încă sper!...

PUBLICITATE 7

Anul II Nr. 21/2017

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” București,
021.423.17.49, interior 238
Vând aparat de termomasaj
CERAGEM, 500 euro negociabil. Detalii la telefon:
0723.362.731
Vând OPEL ASTRA CLASIC,
an fabricație 2007, 49.500 km
reali. Preț negociabil, detalii
la: 0752.001.404
OFERTE SERVICII
Reparații televizoare, electro


casnice în cadrul Centrului de
prestări servicii al Asociației
C.A.R.P. “OMENIA” Bucureș
ti. Telefon: 0752.001.416 sau
021.423.17.49 / interior 239
CONSULTAȚII
Cabinet de kinetoterapie
și masaj, în cadrul Aso
ciației C.A.R.P. “OMENIA“
București. Program: luni-vineri, 07.30-16.00. Detalii la
telefon: 0721.491.688, kine
toterapeut Nițu Valentin.
Testarea gratuită a auzului,
în cadrul Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” București, sediul
central. Pentru programări,
detalii la telefon 0725.469.294
/031.425.27.26.

TURISM PENTRU SENIORI - EXCURSII CAPTIVANTE

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 0752.001.441

Vizitați alături de noi Curtea de Argeș, Mănăstirea
Nămăești, Sinaia, Brașov, Mănăstirea Prislop, Monu
mentul Adamclisi, Cetatea de Scaun - Târgoviște,
Peștera Sf. Andrei, Biserica dintr-un lemn (Râmnicu
Vâlcea), Ocnele Mari și multe alte destinații.

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

44 de servicii și activități!

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București a dezvol
tat constant activități de protecție socială și de promovare a drepturilor vârstnicilor. Intrați în marea fa
milie OMENIA pentru a putea beneficia de acestea.

021 9615

Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele

VOLUNTARIAT
Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
“OMENIA” București, Strada Amurgului, Nr. 53, 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



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 50.000 de membri
VĂ OFERĂ e vezi verso e
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Toamna numărăm
evenimentele

r Bunicii pot merge împreună
cu nepoții duminică, 1 octombrie, la Berăria H, pentru a lua
parte la workshop-ul Sabbiarelli. Aici, copiii cu vârste
cuprinse între 3-12 ani își pot
arăta măiestria printr-un joc
distractiv de colorat, în timp ce
bunicii pot socializa;
r Vă invităm în perioada 29
septembrie – 8 octombrie la
Festivalul Recoltei în Par
cul “Lumea copiilor”. Vor parti
cipa 150 de expozanți, unii
dintre ei membri ai Federației
Agrostar și ai Ligii Producă
torilor Agricoli din România care
vor oferi spre vânzare fructe,
legume de sezon la prețuri rezonabile, precum și brânzeturi,
preparate tradiționale din carne,
mezeluri, zacuscă, pâine, conserve, siropuri, dulcețuri, produse apicole. Printre expozanți,
și pentru întregirea atmosferei
de odinioară, se vor găsi și
standuri cu ceramică, costume
tradiționale, țesături și obiecte
de artizanat, iar unii expozanți îi
vor aștepta pe vizitatori cu bulz,
sarmale maramureșene, pește
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la țepușă și altele;
r RURAL FEST la Verde
Stop (Str. Barbu Văcărescu
162-164) se va desfășura timp
de 3 zile începând cu data de
8 octombrie. Își vor expune
produsele producătorii români
de legume, fructe, preparate
din carne și lactate, precum și
mâncăruri și băuturi tradiționale;
r Cei care îndrăgesc filmul
românesc, pot viziona la Mu
zeul Țăranului Român filmul
DANSUL SOARELUI, în
premieră națională, pe data de
6 octombrie, de la ora 18.00.
Regizorul Cornel Ghiorghiță a
reușit să aducă în premieră la
Festival des Films du Monde
DANSUL SOARELUI, un do
cumentar despre Căluș.
Irina ANDREI



Pe loc sau a doua zi, ÎMPRUMUTURI rambursabile
în 6 – 24 de luni,
Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.

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 a 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.
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Pe spațiile hașurate veți descoperi sloganul Asociației C.A.R.P. “OMENIA“
ORIZONTAL: 1 – Armă de apărare la albine; A treia literă a alfabetului; Pană;
Capitală(prescurtare); 2–Clasament;Udațibine; 3–Via;Înțeles;4–Fire;Taifas;
5 – Îi reprezintă pe oameni; Împreună; 6 – A se răsti; Rezultat; 7 –
Viețuiesc împreună; Mare în Egipt; 8 – Apostol al lui Iisus; Nu eu, nu
noi...; 9 – Navigator biblic; Se adună după naștere (sg.); Rasă de câine; 10 – Paul Roșca; Pasăre ce își cântă numele; 11 – Axă; Începe alfabetul; Avocat (prescutare); 12 – Din inimă; Vină; 13 – Serviciul Român de Informații; Gelu Ionescu; Există; 14 – Ca o telenovelă (fem. pl.);
15 – Este totuși scriitor (masc. pl.); Aurelia Tănase.
VERTICAL: 1 – Înhămat, la final!; Iute, dar bun; Îl găsești și în pădure;
Oștire; 2 – E gata de cules; Oana Olaru; Ou (diminutiv); 3 – Perechea
popii (fem. pl.); Stânjenei; 4 – E maaare; Un fel de sticlă; Ion Grigore;
5 – Primar provizoriu; Agricol (prescurtare); 6 – Te unge; Plantă aroma
tică; Când era mic, îi spuneau Nică; 7 – Degete la o mână; Toma Nea
gu; Simbol matematic; 8 – Cam dezbrăcată; Furnicar; 9 - ... de Aramă;
Cu el puteai scrie; Laura Elena Anastase; 10 – Universitatea Titu Maio
rescu; Te abat de la moral; Piele roșie (fem. sg.); 11 - Sare a acidului
cianhidric; Sprijin pentru pictură.
de Lucia Bădiță SECOȘANU
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