
1 Anul III Nr. 25/2018

EDITORIAL

Ziar LUNAR GRATUIT Anul III    Nr. 25 IANUARIE 2018 www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro
OMENIAexista)
Prin noiu

uZI
AR

U
L

(continuare în pagina 3)

esponsab i l i t a  tea 
asumată de preșe
dintele României în

desemnarea noului pre-
mier compensează din
plin lipsa de loialitate a
unorpoliticienilocali,față
de partidele politice care
îi promovează în diverse
funcții, temporar, pentru
unmandat.

Loialitatea–descrisăîn
DEX prin însușirea cuiva
de a fi sincer, cinstit, leal,
de ași respecta cuvântul
dat–seînvațăîncădinco
pilărie, prin jocuri în echi
pe, la școală prin rezolva-
rea unor teme pe grupuri.

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

Ec.Giorgică
BĂDĂRĂU

Responsabilitate 
șiloialitate

R

Suntem peste 51.000 de membri!

PÂINE GRATUITĂ PENTRU CEI CU PENSII MICI
MEDICI DE FAMILIE ȘI DE SPECIALITATE
REPARAȚII ÎNCĂLȚĂMINTE CU 8 LEI
OCHELARI DE VEDERE LA SCHIMB CU 5 LEI
TUNS CU DOAR 4 LEI
REDUCERE LA ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIE
ÎMPRUMUTURI PE LOC SAU A DOUA ZI

 

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:

„OMENIA” 
TE AJUTĂ 

SĂ TRECI IARNA
La solicitarea membrilor s-au 
deschis noi puncte de lucru 

în București (detalii în pagina 7), iar 
la sediul central din strada Amur-strada Amur-

gului nr. 53, sector 5, programul de 
lucru la ghișeu s-a prelungit până la 

ora 17.30 (de luni până 
vineri). Nu rata șansa să beneficiezi 

de un împrumut cu o dobândă 
de doar 0,17%-1,17% pe lună, dar 

și de ofertele noastre de sărbători.
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În anul Centenarului Marii Uniri, 

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, 
alături de dumneavostră și în 2018

Cu optimism am pășit
în 2018, an ce se anunță
tumultuosdinpunctdeve-
dere sociopolitic și eco-
nomic.Dar,noivomfiaici,
alăturidevoi,sprijinfinan-
ciar,moralșisocial.Văpro-
puncaacestansăfieunul
al speranțelor, al omeniei,
almândriei de a fi român.
Unitatea noastră statală și
spirituală, oricât au încer-
catșivorîncercamulțisăo
păteze,împlinește,iată,100
deani.SimbolulMariiUniri
sălpurtați însuflet, săvă
ghideze conștiința pentru
că, acum parcă mai mult
decâtoricândavemnevoie
deunitateîntreromâni. 
Președintele Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA”
Ing. Gheorghe CHIOARU

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România
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Timp de 60 de ani șia
dedicatviațașicarierapro-
fesionalăstudieriimaladiei
omului modern  diabetul,
găsirii și dezvoltării celor
mai bune forme de trata-
ment, fiind cel care a dus
mai departe munca pro-
fesorului Nicolae Paules-
cu,savantul româncarea
descoperitinsulina.Acon-
dus ani la rând „Institutul
de Diabet, Nutriție și Boli
Metabolice”, unic în Euro-
pa. Este doctor înmedici-
nă, profesor universitar și
membrutitularalAcademi-
ei Române. Cabinetul său
dincadrul Institutuluieste
înfiecareziplindeoameni
aflați însuferință,carevin
la eminentul profesor pen-
tru un tratament, un sfat 
sauovorbăbună.

Domnule academician, 
c�t de �olna� este �o��t de �olna� este �o� �olna� este �o�
�orul rom�n, ra�ort�n�
du�ne la alimentație? 

 Românii sunt printre cei 
mai mari consumatori. Dacă 
e vreun produs din afară, în-
totdeauna lor li se pare că 
e mai bun. Aproape tot ce 
vine de acolo este, în primul 
rând, de mâna a doua, ra-
reori sunt lucruri certificate 
ca fiind bune. N-am văzut în 
nicio țară aglomerațiile care 
sunt la noi în mall-uri și în 
supermarketuri. �e cumpă-. �e cumpă-
ră cu coșul și tot cu coșul se 
aruncă. �vem o poftă nesă-ă. �vem o poftă nesă-. �vem o poftă nesă-
buită și nestăvilită de a con-
suma și de a cheltui mai mult 
decât producem. Românul nu 
mănâncă sănătos. Mănâncă, 
în general, ce este mai ief-n general, ce este mai ief-
tin, mult și prost. �limentația 
stradală, cea de tip fast food,  
a modificat comportamentul 
tinerilor și al copiilor. Și în 
acele momente în care mă-
nâncă pe fugă, ochii le stau 

în telefon. Toată tehnologia 
informatică greșit folosită 
înstrăinează omul de mediu, 
îl captează, îl capacitează 
în fața ecranului și nu mai 
simte realitatea, nu mai are 
sentimentele și relațiile pe 
care le avea odinioară. Omul 
modern nu mai gândește 
rațional, nu mai înțelege lu-
crurile, ia totul ca un teatru 
ieftin și parcă se bucură când 
se întâmplă ceva rău. 

A�em ne�oie de o edu�
cație alimentară?
Da, și asta ar trebui să în-

ceapă încă din școală. Por nind 
de la copii, stimu lezi astfel și 
părinții, îi motivezi, îi faci să 
gân dească, să conștientizeze 
impor tanța alimentației. Pe lân-

gă educația alimentară, este 
esențială și educația fizică, 
care a cam dispărut din școli. 
N-am mai avea atâția copii 
obezi și tineri bolnavi de dia-
bet. Sunt pierderi prin care se 
ratează o generație, două, nu 
știu. Când s-a descoperit ca-ând s-a descoperit ca- descoperit ca-
uza dia betului, numărul celor 
afec tați era de ordinul zecilor. 
Acum este de ordinul sutelor 
de mii. Din cauza alimentației 
necorespunzătoare, dereglă-
rilor metabolice, a stresului și a 
vie ții agitate, aproape 30% din 
populație va dezvolta o for mă 
de diabet de-a lungul existenței. 
Avem de-a face cu o epidemie 
de patologie metabolică. 

Există o rețetă a sănă�
tății ideale?

Da, una foarte simplă. �ă 
mănânci cât mai puțin și să te 
miști cât mai mult. �m spus 
întodeauna, ca un clasa-
ment, că mișcarea reprezintă 
aurul, dieta este argintul, iar 
medicamentele sunt bronzul. 
Depinde ce alegi. �untem 
sufocați de cele mai proaste 
și nocive alimente, produse, 
legume și fructe aduse din im-
port. Organismul uman este 
obișnuit de se cole, metabo-
lismul său este adaptat la ce 
au consumat și strămoșii săi 
și ar trebui să consume și el. 
Mediul nostru s-a sedimentat 
biologic într-un context ali-
mentar care probabil că este 
cel mai bun pentru noi. 

Ionuț CRIVĂȚ

Cu Acad. Prof. Uni�. Dr. Constantin Ionescu�T�rgo�iște des�re

Registrul de Diabet, unic în lume
Profesorul mărturisește cu amărăciune 

că „e�oca managerilor a re�rezentat una 
din tragediile medicinei rom�nești �ostde�
cem�riste, întruc�t acești mana geri �uși 
�olitic, nes�ecialiști, se în��rt de la un s�ital 
la altul a��nd ca interes achizițiile și ce se 
�oate scoate de �e urma acestora, au închis 
la�oratoarele, au �ri�atizat tot ce se �utea”. 
„Nu au nimic în comun cu in stituția, eu am 
fost ultimul director care a realizat ��rful din 

Alimentația nocivă a românilor, 
pasul sigur spre diabet!

ce se �utea”. Registrul Național de Dia�et 
(�ezi foto) este unic în lume, �rin fa�tul că 
funcționează neîntreru�t din 1940. 
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Cuaproape20deaniîn
urmă,ocolegădeserviciu,
fiicaunuidiplomatdecari
eră, ne povestea cum în
clasaaVIa,înBelgia,ele
vii își împărțeau rolurile/
funcțiile pentru lucrul în
echipăînredacțiaunuiziar,
cu multă încântare, echi
pă ce presupunea loialita
te, astfel încât publicația
să apară la timp. Și, mai
târziu, tinerii din armată
se antrenează în cadrul
echipei, grupului, grupei,
echipajului, plutonului și
conștientizează din ce în
cemaimultcăîndeplinirea
unei misiuni, fără pierderi
devieți,înseamnăinstruire
șiloialitate.Toțiceicareau
efectuat stagiul militar au 
avut cele mai cunoscute 
exemple privind loialitatea
în“grupuldecercetaredi-
versiune” și “echipajul de
tanc”,“echipajuldebord”.

Exemple asemănătoare
sunt și cele din sporturile
în echipă – fotbal, volei,
handbal, rugby – în care,
fărăloialitateșisinergie,nu
se poate asigura victoria.

Am pornit cu aceste 
exempleconștientfiindcă
cei doi primminiștri care
au predat ștafeta după
câteva luni demandat, au
parcurs toate etapele în
vățământului până la obți
nerea licențelor și a altor
diplomedestudiipostuni
versitare,unuldintreeiin-
clusivdoctoratul, și că au
efectuat stagiul militar, iar 
ca membri ai unui partid
politic șiau însușit ideo-
logia, doctrina, programul
politicșiprogramuldegu-
vernare al acestuia.

Desigur,partidul, înca

zulacestaunpartid foarte
mare, demasă, nu presu-
pune aceeași coeziune cu
exemplele date anterior,
dar loialitatea tot la fel
se definește. Premierii și
echipalorauavutobligația
deatranspuneunprogram
deguvernarepecareșilau
însușit ca strategie șimai
aveau de ales tacticile de
aplicare. Dezamăgirea oa
menilor simpli a pornit de
la neonorarea unor promi-
siuni și comportamentul
lipsit de loialitate al unor
membri ai principalului 
partid care arată totodată
șilipsagravăaunorrepere
morale.

Aceleași carențe, dacă
nu mult mai grave, carac-
terizează și partidele de
opoziție care din lipsă de

viziune, programe și per
sonalități politice încu
rajează anarhia, și vin cu
propuneristupide.

Într-un asemenea mo-
ment istoric, președintele
României a dat dovadă
de maximă responsabili-
tate, sa ridicat deasupra
partidelorpolitice și părții
vocaleasocietățiicivileși
a făcutceeacetrebuiasă
facă, asumânduși riscul
pierderiiunorsimpatizanți.
Oparteamediaspunecă
apierdut.Nu!Președintele
a câștigat mult mai mulți
votanți, a câștigat depar-
tea sa oamenii cinstiți,
poate resemnați, care nu
sauînregimentatpoliticși
demulteorinușiauexpri-
mat,pânăacum,opțiunea
prin vot.

EDITORIAL

Responsabilitateșiloialitate
(urmare din pagina 1)

Din ce în ce mai mulți se-
niori devin utilizatori de inter-
net, grupa de vârstă 55+ fiind 
cea care înregistrează cea 
mai mare creștere în rândul 
utilizatorilor de rețele sociale. 

Beneficiile emoționale și 
men tale pentru utilizatorii în 
vâr stă ai internetului sunt fără 
îndoială esențiale pentru o 
viață mai activă și de ce nu 
mai fericită după pensionare. 

Îm�ătr�nirea acti�ă:  
cum �oate ajuta 

internetul
Internetul este fără în-

doială o sursă nesfârșită de 
informații. În funcție de inte-
resele pe care le au, senio-
rii pot afla informații care să 
le dezvolte pasiunile, să le 
îmbunătățească sănătatea, 
percepția și cunoașterea 
despre lume. Totul este la 
un click distanță, iar comu-
nicarea cu prietenii, rudele 
și oamenii care împărtășesc 
aceleași idei și pasiuni este 
mai facilă ca oricând. 

Ce s�un s�ecialiștii: 
„Din punct de vedere psi-

hologic, accesul la internet 
stimulează activitatea cog-
nitivă, ceea ce este esențial 
pentru persoanele adulte. 
Explicația este simplă, creie-
rul are nevoie de stimuli care 
să-l țină activ și în felul aces-
ta să se îmbine utilul cu plă-
cutul. Pe de o parte, accesul 
la internet înseamnă o comu-

nicare eficientă cu cei dragi 
și acces la informații noi în 
permanență, iar pe de altă 
parte o activitate cognitivă 
atât de utilă creierului. Sunt 
studii în Europa care arată că 
persoanele ieșite la pensie 
petrec timp de calitate în me-
diul virtual, neavând timp să 
se găsească inutili, și în felul 
acesta să fie feriți de depresie 
și anxietate”, a declarat pentru 

ziarul Omenia, doamna psiho-
log Eveline O�N�G�.

Ce s�un seniorii:
„Pentru mine, perioada 

imediat după pensionare a 
fost una confuză, în care m-am 
simțit deseori fără o direcție, 
fără un scop. �m început să 
vin la Centrul de zi Omenia 
și să cunosc alți seniori care 
treceau prin aceeași situație. 
�m învățat să îmi exprim mai 
bine sentimentele și să comu-
nic mai ușor, inclusiv online, 
participând la cercul de infor-
matică. În fiecare zi descopăr 
lucruri noi folosind calculato-
rul, și vorbesc cu nepoții și pri-
etenele mele. Deși a fost puțin 
dificil la început până m-am 
obișnuit, este o ex pe riență ex-
traordinară”, mărturisește �il-
via Marin, membră a �sociației 
C.�.R.P. „OMENI�” București. 

Ionuț ARDELEANU

Socializarea și altfel

Seniorii în era digitală
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�sociația C.�.R.P. “OME-
NI�” Bu curești continuă și în 
2018 cam pania de ecolo gi-
zare și responsa bilizare a ce-
tă  țenilor în privința colectării 
și reciclării deșeurilor. Un 
spri jin constant l-am primit din 
partea membrilor asociației 
noastre, care au înțeles acest 
demers și dorința de a avea 
un oraș mai curat pentru co-
piii și nepoții lor. �stfel, în-și nepoții lor. �stfel, în- nepoții lor. �stfel, în-�stfel, în-
cepând cu 11 martie 2015 și 
până pe 19 ianuarie 2018, 
s-au strâns aproximativ 40 

de tone de deșeuri din plas-
tic, hârtie/carton, fier, alumi-
niu, sticlă, însumând 185 de 
trans porturi. Suma colecta-
tă, în valoare de aproximativ 
17.000 de lei, este folosită în 
acțiuni și activități derulate de 
asociația noastră în scopul 
protecției sociale a membri-
lor noștri, persoane vârstnice. 
De asemenea, nu peste mult 
timp, odată cu venirea primă-
verii, vom “reactiva” și grupul 
seniorilor ecologiști. 

Alina PERJOIU

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

�ă facilitează asigurări �entru:
LOCUINȚE; VIAȚĂ;

RCA; CASCO
lacelmaiavantajospreț!

Vă aște�tăm la sediul CENTRULUI DE ZI din 
Str. Oltului Nr. 4, Sector 5

Ziarul „ Prin noi OMENI� 
există”, care lunar 
intră în casele dum-
neavoastră, a împli-
nit doi ani. �șa cum 
vă spuneam și atunci, 
la prima apariție, în ia-
nuarie 2016, acest ziar 
s-a născut dintr-o nece-
sitate. �pariția acestuia a 
reprezentat și reprezintă 
un eficient mijloc de promo-
vare a �sociației C.�.R.P. 
“OMENI�” București în rân-
dul membrilor și viitorilor 
membri prin prezentarea con-
stantă a activităților și reali-
zărilor asociației, precum și a 
unor articole de interes. Pe de 
altă parte, intuind necesitatea 
unei publicații care să repre-
zinte și să vină în întâmpina-
rea segmentului de populație 
reprezentat de persoanele 
vârstnice, am editat cea mai 

profesionis-
tă pu   bli cație dedicată 

seniorilor care, fără inițiativa și 
sprijinul domnului Președinte 
GHEORGHE CHIO�RU, nu 
ar fi existat niciodată. �m por-
nit la drum cu o echipă de 
pro fesioniști a căror speciali-
zare a făcut ca acest ziar să 
fie atât de deosebit din punct 

de vedere 
in  formațional și gra-
fic: su fle tul echipei, Director - 
Giorgică BĂDĂRĂU, manager 
de proiect - Alina PERJOIU, 
grafician - Irina �NDREI, so-
ciolog – Ionuț �RDELE�NU,  
asistent social – �ntonia 
Milena TOME�CU, istoric – 
Ana Ioana IRICIUC, specialist 

relații publice – Gina GE�LĂ, 
Lucia Bădiță 
�ECOȘE�NU, 
co legi ai Centru-
lui de zi OMENI� 
și subsemnatul.

Cu un tiraj re-
cord de 20.000 de 
exemplare, unic 
pro  babil pe piața ro-
mâ nească de me dia, 
dorim să ne men ți-
nem standardul ridicat 
și în anii următori prin 
varietatea și temati-
ca informațiilor oferite: 
ana lize economice, so-

ciale, articole de asistență so-
cială, de istorie, interviuri cu 
personalități. Dragi cititori, în 
speranța că nu v-am dezamă-
git până acum, așteptăm în 
continuare propunerile și opi-
ni ile dumneavoastră. 

Ionuț CRIVĂȚ

Ani�ersare 

Cam�anie de ecologizare

Și anul acesta luptăm 
pentru un București mai curat!

1 Anul I Nr. 5/2016

În weekend-ul 21-22 mai, 
în Parcul He  răstrău, s-a 
des fă șu rat ONG Fest. Or-

ganizat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Ci-
vile (FDSC), acesta a reu-
nit cele mai reprezentative 
organizații ne guvernamentale 
din Româ nia, propunându-și 
să stabilească un model de 
in te racțiune între ONG-uri și 
cetă țeni, să promoveze impli-
carea activă în societate și vo-
luntariatul. Nu în ultimul rând, 
evenimentul intenționează să 
stimuleze dialogul între ONG-
uri și principalii ac tori de la nivel 
local, regional sau național. 

Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA”, ca mem-
bră a Fe derației Națio-
nale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-ri lor din Ro-
mânia, a luat, la rân-
dul său,  parte la ONG 
Fest. Astfel, pe 21 mai, dom nul 
Gheorghe Chioaru, președintele 
Asociației, a susținut un dis-
curs, vorbind despre activitățile 

și serviciile de care beneficiază 
membrii noștri. Au urmat un re-
cital al corului „Senioarele Ome-
nia”, precum și un Atelier de Tai 

Chi. Pe parcursul celor două 
zile, seniori, membri ai cercuri-
lor ce își desfășoară activitatea 
la Centrul de Zi „OMENIA”, au 

pictat și au confecționat diverse 
obiecte din materiale reciclabi le 
spre delectarea vizita torilor ce 
s-au oprit în număr mare în fața 

standului nostru. ONG 
Fest a reprezentat un 
moment de bucurie 
atât pentru beneficiarii 
noștri, cât și pentru cei 
care s-au oprit și au vizi-
tat pavilionul Asociației 

noastre. Așteptăm cu nerăbda-
re evenimentul de anul viitor....

Ana Ioana IRICIUC

EDITORIAL
Și voi trebuie 

să luptați 
pentru pensie!

Ziar LUNAR  Anul I Nr. 5 MAI 2016 www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro
OMENIAexista)
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(continuare în pagina 3)

VINO LA OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

Telefon 021 - 423-1749

AU ÎNCEPUT EXCURSIILE! 
GRĂBEȘTE-TE SĂ TE ÎNSCRII! 

VREI UN ÎMPRUMUT?
AI NEVOIE DE UN PRODUS NATURIST?
VREI SĂ SOCIALIZEZI?
VREI SĂ SCHIMBI OCHELARII?
AI NEVOIE DE SERVICII DE CROITORIE?
AI NEVOIE DE SERVICII DE REPARAȚII
                  ÎNCĂLȚĂMINTE?

 

NOU

Ec. Giorgică Bădărău

Seniorii OMENIA la
ONGFest 2016

upă criza economi-
co-financiară de clan-
șată în anii 2007-

2008, și despre care ro mânii 
nu știu dacă s-a încheiat, 
apăruse o rază de lumină și 
pentru pensionari, reluân-
du-se creș  terea pensiilor pe 
o for  mulă prevăzută de Le-
gea nr. 263/2010, contestată 
permanent de reprezentanții 
asociațiilor de pensionari. 
Acestea au susținut, încă 
din perioada dezbaterii pu-
blice a legii, necesitatea 
menținerii punctului de pen-
sie la valoarea de 45% din 
salariul mediu brut pe eco-
nomie, care acum se situ-
ează la aproximativ 32% din 
baza la care se raportează.

D

“BANCHERUL ESTE UN TIP CARE ITI IMPRUMUTĂ UMBRELA 
PE TIMP CU SOARE, DAR O VREA ÎNAPOI ÎN MOMENTUL 
ÎN CARE ÎNCEPE SĂ PLOUĂ.”              MARK TWAIN

În condițiile în care publicul larg 
nu este, de cele mai multe ori, 

familiarizat cu activitatea ONG-urilor 
din țară și, în consecință, nu se implică, 
un astfel de moment este, din punctul 

nostru de vedere, binevenit.

1 
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izita de lucru a pre-ședintelui KLAUS IOHANNIS în SUA 
a fost un mare succes 
spun unii. Vizita nu a 
adus nimic nou, spun 
alții care subliniază că nu 
a fost pregătită din timp, 
pentru că altfel “ei” ar fi 
fost informați.Și totuși, ținând sea-

ma că vizita are loc la 20 
de ani de la încheierea 
parteneriatului strategic 
între cele două țări, că 
acest parteneriat vizează 
cu preponderență com-
ponenta de securitate, o 
anumită discreție, chiar 
secreto manie este fi
rească.

V

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 LEIREDUCERI 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:

România confuzăEc. GiorgicăBĂDĂRĂU

„Este vital să continu-
ăm activitățile de promova-
re a drepturilor persoanelor 
vârstnice pentru a reduce 
fenomenul de discriminare 
împotriva acestora, atât cel 
instituțional, cât și cel de zi 
cu zi, care vizează societa-
tea în ansamblu.” Gheor-
ghe Chioaru, Președintele 
Federației Naționale „OME-
NIA”, membru al Consiliu-
lui de Administrație AGE 
Platform Europe. 

Cel mai important eveni-
ment al seniorilor europeni 
a avut loc în perioada 7-9 
iunie 2017, la Bruxelles, or-
ganizat de AGE Platform 
Europe, la care au partici-
pat peste 100 de organizații 
membre din toată Euro-
pa, re  prezentanți ai in  sti tuțiilor europe-ne, ai mediului aca demic in ter-național și ai so-cietății civile. 

A avut loc cel mai mare for european anual al vârstnicilor!

Seniorii luptă împotriva 
discriminării și injustiției sociale

„OMENIA” A LANSATSUPER OFERTA DE VARĂ 2017Pleci 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!!!

Doi ani cu ziarul OMENIA
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Familia, nucleu al so cie-

tăților trecute, dar și al celor 
actuale, este nu numai o ne-
cesitate, ci și un mijloc de păs-
trare și promovare a valorilor și 
tradițiilor. 

Civilizațiile străvechi și so-
cietățile tradiționale au con ferit 
un statut aparte persoanelor 
vârstnice (”bătrânilor” – așa 
cum li se spunea în acea vre-
me), având un rol deosebit 
în soluționarea problemelor 
co munităților. Ex pe riența și 
înțelepciunea celor în vârstă, 
la vremea respectivă, aveau 
o contribuție esențială în for-
marea familiilor, promova-
rea tradițiilor și orânduielilor, 
parcursul și progresul social. 
De asemenea, aceștia au re-
prezentat temelia familiilor ti-
nere, a co piilor și urmașilor 
acestora prin obiceiul de a 
lăsa toată avuția agonisită (pă-
mânt, case, zestre etc.) drept 
moștenire, pentru a asigura 
acestora un viitor și pentru a 
contribui la temelia unei familii.

Cu un bagaj important 

de cunoștințe și deprinderi, 
vârstnicii au un rol esențial în 
educația nepoților și o capaci-
tate specială de relaționare și 
de a crea acestora un univers 
aparte. Principala misiune a 
bunicilor este aceea de a in-
sufla celor mici și tinerilor va-
lori însemnate și o moștenire 
spirituală care să reprezinte 

fundația formării lor în soci-
etate ca indivizi, și ulterior ca 
profesioniști.

Relaționarea cu ne poții 
și cu proprii copii reprezintă 
o punte de legătură, dar și o 
cale de transmitere a unor tra-
di ții, coduri de conduită, valori 
morale și sociale prețioase. 
De ase   menea, pe lângă toate 

aces tea, vârstnicii reprezintă 
un suport pentru familie și prin 
preluarea unor atribuții cas nice, 
precum: conducerea nepoților 
la grădiniță/școală, suprave-
ghe rea acestora în tim  pul te-
melor de aca să, hrănirea aces-
tora etc. �cest tip de suport, 
prin asumarea într-o anumită 
manieră a unor res pon sabilități 
permite pă rinților să se concen-
treze pe administrarea resurse-
lor, loc de muncă etc.  

�stfel, indiferent de per-
cep  țiile noastre sau a celor 
din jur, de imaginea socială 
pe care majoritatea indivizilor 
tinde să o atribuie vârstnicilor, 
rolul acestora din urmă în ca-
drul familiei este unul major și 
este de datoria noastră să le 
arătăm respectul cuvenit și su-
portul necondiționat pentru o 
bătrânețe liniștită, lipsită de griji.

Antonia Milena TOMESCU

Des�re �alori și familie

Rolul vârstnicilor în familie
”Într-o seară, un bătrân indian îi explică nepotului său 

ce luptă teribilă se dă în interiorul fiecărei persoane. Și îi 
spunea așa:
- Există în fiecare dintre noi doi lupi.
LUPULRĂULUI. El este furia, gelozia, invidia, tristețea, 
regretele, aroganța, cupiditatea, vinovăția, inferioritatea, 
minciuna, orgoliul, superioritatea și egocentrismul.
LUPUL BINELUI. El este bucuria, pacea, iubirea, 
speranța, liniștea, modestia, bunătatea, bunăvoința, 
generozitatea, adevărul și compasiunea.

După o clipă de gândire, nepoțelul îl întreabă:
- Bunicule și care lup câștigă?

La care bătrânul îi răspunde simplu:
- Cel pe care îl hrănești.”

În zilele ce au urmat de-
cesului Regelui Mihai I, urmașii 
săi primeau o nouă lovitură. Li 
se dădeau 60 de zile pentru a 
părăsi Palatul Elisabeta. Opi-
nia publică s-a împărțit, ca de 
obicei, în două. Unii oameni 
erau de acord cu decizia gu-
vernului, alții o considerau o 
nedreptate. Prieteni vechi ai 
Familiei Regale, nu puteam 
rămâne indiferenți. De-a lun-
gul timpului, din anul 2000 
încoace, Fundația Principesa 
Margareta ne-a fost partener 
de încredere, vizitând sediul 
�sociației C.�.R.P „OMENI�” 
și oferind cu mărinimie donații 
de alimente sau medicamen-
te. Domnul Gheorghe Chioa-
ru, președintele �sociației 
noas tre a fost invitat la Pala-
tul Elisabeta, purtând discuții 
repetate cu membrii Familiei 

Regale. Prin prisma acestor 
relații simțim datoria de a ur-
mări evenimentele.

�ă vedem, totuși, care este 
povestea Palatului Elisabeta 
și care este statutul său ac-
tual. Palatul a fost construit în 
1936 pentru Regina Elisabeta 
a Greciei, născută Principesă 
a României. A fost proiectat 
de către Corneliu N. Marcu, 
într-o îmbinare de stil maur și 
brâncovenesc și a fost desti-și a fost desti- a fost desti-
nat să servească ca locuință 
Principesei. După bombarda-

rea Palatului Regal, Regele 
Mihai I a cerut permisiunea de 
a se muta, temporar, în Pala-
tul Elisabeta. Într-unul dintre 
saloanele aflate la etaj a fost 
semnat actul de abdicare.

O reședință 
regală astăzi

Palatul s-a aflat în proprie-
tatea Principesei până la na-
ționalizarea acestuia în 1948 
când intră în proprietatea sta-
tului, fiind folosit drept casă 
de protocol sau hotel. În 2001 

s-a luat decizia de restaura-
re şi reamenajare a clădirii 
care căpătase un aspect ri-
gid în comunism. �rhitectul 
Şer ban �turdza este cel care 
regândește locul. Trecutul se 
suprapune în noua imagine a 
Palatului prin blazoane, tablo-
uri și saloane care poartă nu-
mele înaintaşilor. 

Acum, palatul se află în 
pro prietatea statului și este 
ad ministrat de Regia �utono- Regia �utono-
mă a Protocolului de �tat. � 
fost oferit Regelui Mihai I ca 
re ședință pentru un fost șef 
de stat, doar pe durata vie ții. 
�cum, conform ultimelor in for-
mații, urmașii săi se văd ne vo-
iți să negocieze condițiile păs-
trării reședinței și nu putem să 
nu ne întrebăm ce se va în-
tâmpla cu această emblemă...

Ana Ioana IRICIUC

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București, �rieten �echi al Casei Regale

Povestea unui Palat – de la strălucirea 
regală la locuință de protocol
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Cu zâmbetul cald, este 
pur și simplu, întruchiparea 
bunului simț. Născut în Bu-
cu rești în anul 1955, pe 
data de 25 august, a lucrat 
ca electronist, dar ghinionul 
unei pareze, îl pensionează. 
Acest lucru i-a furat speran-
țele, lăsând în locul lor doar 
regretul că nu a putut urma 
cursurile unei facultăți. În 
lupta sa cu greutățile vie ții, a 
avut ca sprijin doar cre dința 
în Dumnezeu, fiind prac-
ticant și corist în cadrul unei 
biserici ortodoxe.

�re doi copii, dar spune 
că ade vărata sa fa milie 
se află în sânul C.�.R.P.-
ului „OMENI�”. �ici a 
ajuns desigur tot prin voia 
și grija Domnului în urmă 
cu circa douăzeci de ani. 
�poi, pașii l-au purtat la 
Centrul de Zi al �sociației 
C.�.R.P. „OMENI�” Bucu-
rești, unde este mem bru 
vo luntar în cadrul cer cului 
coral „�ENIORII OME NI-
EI”. Domnul Nicolae, sau 
„nea Costică” cum îl nu-
mesc prietenii, este un 
prie ten adevărat, care și-a 
găsit cel mai potrivit loc 
unde să împartă bunătate 
și sensibilitate. Și împarte 
cu dărnicie. Noi, colegii din 
cadrul Centrului de Zi, sun-
tem „bogați” pentru că-l 
avem alături. Mi-am permis 
să-i cer „un sfat �entru citi�
tori” și dumnealui sfă tu iește 
pe toată lumea să citeas�
că. Mulțumim pentru povață 
„nea Costică”, iar eu îți mul-
țumesc pentru prietenie! 

Lucia Bădiță SECOȘANU

Portretul unui 
senior

NICOLAE 
CONSTANTIN

Pentru Departamentul de 
Pro grame �ociale al �so ci ației 
C.�.R.P. „OMENI�” București, 
anul 2017 a fost un an bun. 
În 2017, Centrul de Zi ”OME-
NI�” a fost ca o a doua casă 
pentru aproximativ 50 de se-
niori talentați, care au ales 
să-și investească timpul și 
ener gia în activitățile noastre, 
primind în schimb o familie 
și întărind ideea că vârsta a 
treia nu trebuie să însemne izo-
lare, sedentarism și inutilitate.   
Împreună cu beneficiarii Cen-
trului de Zi am sărbătorit cele 
mai importante evenimente 
din an; am participat la edițiile 
bianuale ale Târgurilor Baby 
Expo și Baby Boom, am fost 
prezenți la ONG Fest; am pri-
mit vizita elevilor Colegiului 
Național de �rte ”Dinu Lipatti”, 
alături de care am petrecut 
Ziua Internațională a Copilu-
lui; ne-am bucurat de lansarea 
volumului de poezii semnat 
de una dintre cele mai active 
prezențe ale Cercului Literar; 
am organizat concertul cari-
tabil ”Omenia cântă împreună 
cu prietenii săi”; am întreprins 
acțiuni de ecologizare în sec-

torul 5; am participat la reuni-
unea națională a Cercetașilor 
României; am celebrat Ziua 
Internațională a Persoanelor 
Vârstnice; am depus eforturi în 
vederea strângerii de fonduri 
pentru construirea unei can-
tine sociale și am desfășurat 
activități pentru promovarea 
îmbătrânirii active.

S�rijin �entru 
��rstnicii nede�lasa�ili  

În 2017, asociația noastră, 
împreună cu Fundația United 
Way, a venit în sprijinul a 100 
de vârstnici singuri, cu venituri 
mici și cu mari probleme de 
sănătate. În fiecare lună, bunicii 
uitați de familie au fost vizitați 
de echipa multidisciplinară a 
Centrului, au primit consultații 
medicale, servicii de consiliere 
socială, pachete cu alimente 
și produse igienico-sanitare. 
Mai presus de toate, bunicilor 
le-a fost redată speranța unei 
bătrâneți demne. În cadrul 
ace luiași proiect, vârstnicii cu 
grad ridicat de dependență 
au beneficiat săptămânal de 
ajutor din partea îngrijitorilor 
la domiciliu, care au intervenit 

de fiecare dată când neputința 
specifică vârstei i-a împiedicat 
pe seniori să își desfășoare 
activitățile de zi cu zi.

Peste 1.500 de ajutoare 
În 2017, prin Biroul de 

�sist ență �ocială, �sociația 
C.�.RP. ”OMENI�” București  
a acordat membrilor aflați în 
nevoie peste 1.500 de ajutoare 
materiale nerambursabile și a 
înregistrat sute de cereri noi 
din partea vârstnicilor pentru 
care alimentele primite de 
sărbători fac diferența dintre 
un Paște sau un Crăciun pe-
si mist și unul plin de bucurie. 
Pe lângă nevoile materiale, 
Biroul de �sistență �ocială s-a 
preocupat și de sufletul pensi-pensi-
onarilor, organizând periodic 
spectacole dedicate lor, cu mu-
zică, poezie și invitați speciali. 

Știm că ceea ce am realizat 
pentru bunicii noștri, singuri 
sau cu implicarea unor oameni 
și instituții de nădejde, este 
doar o picătură într-un ocean, 
însă intenționăm să repetăm 
experiența și în 2018. Contăm 
pe sprijinul dumneavoastră!

Genia RUSCU

Retros�ecti�ă 2017 la Centrul de Zi al C.A.R.P. „OMENIA” 

Mereu aproape, mereu alături 
de seniorii noștri!
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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

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 51.000 de membri

VĂ OFERĂ e �ezi �erso e

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București a dez�ol tat 
constant acti�ități de �rotecție socială și de �romo�are 
a dre�turilor ��rstnicilor. Intrați în marea fa milie OMENIA 
�entru a �utea �eneficia de acestea. 

44 de servicii și activități!

Vând bicicletă medicală, no-
uă, montată, cu dotări pentru 
deter mi narea masei muscu-
lare, a greu tății, a grăsimii 
etc. Preț negociabil. Telefon 
0724.094.499, Elena �chi hă-

iței, București, �ec tor 1, zo na 
�verescu, Miciurin. 
Vând aparat de termomasaj CE-
R�GEM, preț 500 euro, negocia-
bil. Telefon 0754.368.168, Elena 
Rădulescu, București, �ector 5.

INFO UTILE PENTRU MEMBRII
ASOCIAȚIEI C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI

Pentru a veni în întâmpinarea membrilor noștri, �sociația 
C.�.R.P. “OMENI�” București pune la dispoziție datele de 
contact ale casierilor zonali și adresele punctelor de lucru 
(numerele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro) 

din următoarele locații. �stfel, vă așteptăm la:

r  AUTOGARA RAHOVA, 
Sector5–0766.180.330;

r  ALEEA SANDAVA nr.2,Sectorul6, ZONA 
PRELUNGIREA GHENCEA – 0752.001.409;

r  INTRAREA SIMBOLULUI nr.11,Sectorul3, 
ZONA MALL VITAN – 0752.001.448;

r  Strada PAJURA nr. 15 A, Sector 1, Centrul 
Phoenixpentrucopii–0762.243.920.

r  Prin direcționarea 
a 2% din impozitul 
pe ve nit în cazul 
angajaților și a pen-
sionarilor cu un venit 
minim de 2.500 lei;

r  Prin implicarea 
în activități 
de voluntariat;

r  Printr-o donație 
financiară 
sau materială;

r  Prin direcționarea 
a 20% din impozitul 
pe profit (în cazul 
angajatorilor).

Cum 
ne puteți 
sprijini?

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“ BUCUREȘTI

UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

Cont �ancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
Al�ha Bank (sucursala Li�ertății, Sector 5)

Mai multe detalii �uteți găsi �e www.car��omenia.ro, 
www.omeniat�.ro sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  
“OMENIA” București din Str. Amurgului nr. 53, cod �oștal 
051983, Sector 5, București. 

O masă caldă 
înseamnă 
de cele mai 
multe ori o șansă 
�entru o �iață 
mai �ună. 
Alătură�te 
cam�aniei și 
întinde o m�nă 
de ajutor 
��rstnicilor 
ne�oiași.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ
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Pe loc sau a doua zi, ÎMPRUMUTURI rambursabile 
în 6 – 24 de luni,

Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.
Ser�icii cu tarife su��enționate – frizerie (4 lei), coafură, 
manichiură, pedichiură, cizmărie, croitorie, reparații radio-
tv, electronice și electrocasnice, reparații instalații sanitare 
și termice, kinetoterapie, consultații și tratamente medicale 

generale, oftalmologie, stomatologie, îngrijire la domiciliu etc.;
Ajutoare materiale și financiare neram�ursa�ile, 

compensarea parțială a costurilor de spitalizare 
și a tratamentelor în stațiune, ajutoare de deces;
Acti�ități de socializare și terapii ocupaționale 

în cadrul Centrului de Zi OMENI�.
Gratuit sau �rin decontare de la CNAS – cârje, bastoane, 

cadre de mers, fotolii rulante etc.
�sociația organizează excursii și �elerinaje 

cu transport subvenționat.
Pentru a de�eni mem�ri, a solicita îm�rumuturi și a �lăti 

rate, �ă rugăm să contactați re�rezentantul zonal
.......................................................... la tel ............................

și sta�iliți îm�reună c�nd și unde �ă înt�lniți.
Persoana care �rezintă acest fluturaș la ghișeu 

sau re�rezentantului zonal, �eneficiază de o REDUCERE 
la înscriere  de 25 %, �lătind doar 15 lei !!!!

Șeful își cheamă angajatul în birou și-i spune:
-  �m observat că în ultima vreme cam moțăi în timpul 
ședințelor. Dormi îndeajuns?

-  Nu prea, răspunde acesta, ședințele sunt tot mai 
scurte... (Sursa: www.clubulderas.ro)

BANCUL LUNII

Mihai Eminescu, 
altfel de cum îl știm

Într-o zi de 15 ianuarie, 
acum 168 de ani, venea pe 
lume marele nostru poet Mi-
haiEminescu. Este, proba-
bil, singurul poet căruia toți 
copiii i-au învățat cu drag 
poeziile. Cea mai fascinantă 
poezie pe care o auzeai 
spusă era “Lu ceafărul“, care 
din păcate acum s-a pierdut 
în uitarea colectivă.

�stăzi ne aducem aminte 
de câteva lucruri mai puțin 
cunoscute despre Eminescu:
1. În ciuda problemelor sale 
de sănătate, a scris poezii 
până în ultimele clipe ale 
vieții. Dovadă stau poeziile  
scrise pe un carnețel, găsit în 
halatul în care acesta a fost 
dus la autopsie;
2. Muza din spatele poeziei 
“Pe lângă plopii fără soț“ era 

Cleopatra Lecca Poenaru, fi-
ica pictorului Constantin Lec-
ca, verișoara lui I.L. Cara-
giale, care locuia pe strada 
Cometa nr. 16, o strada cu 
plopi;
3. � vrut să se călugărească 
solicitându-i, la 23 iunie 
1883, lui Ma io rescu să intre 
la o Mânăstire din București;
4. Una dintre pasiunile spor-
tive ale tinereții era fotbalul. 
�propiații poetului spuneau 
că avea înclinații către sport, 
excelând la înot și având 
reale calități pentru jocul cu 
mingea deoarece îi plăcea 
să joace fotbal;
5. �vea o formulă originală de 
salut “Trăiască nația!“, aces-
ta fiind un patriot înnăscut.

Irina ANDREI

Prezenți și on�line

C.A.R.P. „OMENIA”, alături de 
prietenii săi și pe Facebook

Dragi seniori internauți, 
credem că este un moment 
bun pentru a vă face cunos-
cută existența paginii de Fa-
cebook a �sociației C.�.R.P. 
„OMENI�” București.

În această eră a digitaliză-
rii ne facem simțită prezența 
în mediul on-line. Pe link-ul: 
https://www.facebook.com/
carpomenia?ref=br_rs (sau 
introducând C�RP Omenia 

în bara de căutare) puteți 
regăsi ultimele informații cu 
privire la activitatea Aso-
ciației noastre și a Centru-
lui de zi „Omenia”, anunțuri 
importante sau informații de 
interes general. Vă invităm 
cu drag să vă alăturați prie-
tenilor noștri și să ne urmăriți 
și pe această populară plat-
formă de socializare!

Ana Ioana IRICIUC


