
1 Prin noi OMENIA există

La început de primăvară, 
cu speranță și optimism, a 
avut loc Adunarea Generală 
a Reprezentanților Membri-
lor Asociației C.A.R.P. „OME-
NIA” București, evenimentul 
cel mai important din viața 
asociației. Prezidată de dom-
nul președinte Gheorghe 
CHIOARU, aceasta a repre-
zentat totodată un moment 
de bilanț al anului 2018 și de 
stabilire a noilor direcții de 
dezvoltare pentru anul 2019. 
Astfel, Raportul activității Con-

siliului Director și Raportul ad
ministratorului, prezentate de 
domnul președinte, au confir-
mat încă o dată menținerea și 
continuitatea  trendului pozitiv 
de dezvoltare din ultimii 20 de 
ani, perioada cea mai înflori-
toare din viața asociației noas-
tre. 2018 a reprezentat un re-
cord prin creșterea numărului 
de membri, ajungânduse la 
peste 54.000, eficientizarea 
acordării împrumuturilor, dar 
și dezvoltarea continuă a ce-
lor 44 de servicii sociomedi-

cale oferite seniorilor. “Și în 
activitatea viitoare ne vom 
strădui să obținem aceleași 
rezultate foarte bune, călău
zin dune după ideea că noi 
suntem și existăm în aceas
tă instituție pentru a vă servi 
pe dumneavoastră, membrii 
noștri. Cu toții suntem 
OMENIA!” a fost îndemnul și 
mesajul domnului președinte 
Gheorghe CHIOARU și al 
echi pei manageriale. 

(continuare în pagina 3)
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ersoanele vârstnice 
su puse unui proces de 

excluziune financiară de 
către bănci din ca
uza vârstei înain
tate și pensiilor 
mici șiau găsit 
sprijinul în casele de ajutor 
reciproc ale pensionari
lor, asociații constituite în 
baza OG nr. 26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile, 
Legii nr. 540/2002 și Legii 
nr. 502/2004.

P

Lovitură 
de grație dată 
pensionarilor

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România

DIN SUMAR
„Dacă nu ar fi existat 
C.A.R.P.-urile, pensionarii 
ar fi murit de mult” pag. 2

Ce își doresc vârstnicii 
europeni pag. 5

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
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:

Suntem peste 54.000 de membri!

Adunarea Generală a Asociației, bilanț și viitor

OMENIA merge mai departe. 
Seniorii au nevoie de noi!

„OMENIA” ȚI-A PREGĂTIT 
OFERTA DE PRIMĂVARĂ

Pentru prima dată în istoria 
C.A.R.P.-urilor, “OMENIA“ vine 
cu cea mai generoasă ofertă 

pentru toate categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 7 ori cotizația,
cu o dobândă de 0,17% - 1,17% 

pe lună.
OMENIA îți dă banii pe loc sau a doua zi! 

 

NOU



2 Anul IV Nr. 39/2019INTERVIU
Analistul economic Ilie Șerbănescu:

„Dacă nu ar fi existat C.A.R.P.-urile, 
pensionarii ar fi murit de mult”

Este doctor în economie  
și un eminent analist econo
mic român. A fost Ministrul 
Reformei, dar este și un pro
lific publicist, fiind  autorul 
a sute de articole şi studii 
asupra reformei postdecem
briste din România. Profe
sorul Ilie Șerbănescu face 
pentru ziarul  “OMENIA” o 
dură radiografie a societății 
românești din punct de ve
dere al economiei, mai bine 
spus a  lipsei ei, acum în 
pra gul unei iminente crize 
financiare. 

La aproape zece ani de 
la recesiunea din 2008 
se vor bește tot mai acut 
de iminența unei alte cri-
ze economice...
Da, această criză va veni în 

mod sigur, sar putea ca încă 
de la sfârșitul acestui an. Ea 
este anun țată de ciclicitatea 
care există în evoluția fiecărei 
economii din lume. Semnale 
de încetinire au apărut în toa-
tă Europa și în marile centre 
economice din lume. În ceea 
ce privește România, este, din 
păcate, o situație mai gravă. 
România nu mai are econo-
mie națională, ea găzduiește 
o economie străină, dominan-
tă, care de ține toate punctele, 
sectoa rele și pârghiile stra
tegice și economice. Creș
te rea eco nomică de care 
sa vorbit  și a fost pusă pe 
sea ma României  nu este 
a noastră, este a capitalului 
stră in din România, în timp ce 
economia autohtonă, aia care 
mai există, este o economie 
subalternă care umple găuri-
le, pune pingele, dacă pot să 
mă exprim așa, și care a tot 
dat înapoi. Ce mai este eco-
nomia românească este atât 
de slabă încât nu mai poate 
face bine, dar nici rău. 

Domnule profesor, vă în
tre bați la un moment dat 
cine sunt duș ma nii, dar 
mai ales partenerii Româ-
niei. Ați găsit răspunsul?

Nu avem parteneri, iar acei 
dușmani pe care îi avem sunt 
dușmani puternici și din a căror 
înrâurire România nu va scă-
pa. În concepția mea, acești 
dușmani vor fi primii care vor 
acționa pentru împărțirea Ro-
mâniei care, din păcate, este o 
colonie, dar acest lucru nu este 
foarte rău. Ci acela că este o 
colonie a colo nialismului co-
lectiv din Uni unea Europeană. 
Dacă ar fi colonia cuiva, unul, 
indiferent care, America, Ma-
rea Britanie sau Germania, 
acel stăpân sar comporta cu 
România precum ar fi bunul 
său propriu. Adică îl va stoar-

ce la maximum, dar nui va 
lăsa pe alții săi stoarcă. Dar, 
fiind bunul colectiv al Uniunii 
Europene – aceasta găzdu-
ind cel puțin cincișase imperii 
coloniale, mai trecute sau mai 
actuale, toți ăștia hărtănesc 
România pe care nu o apără  
nimeni. Nui nicio filosofie, nu 
e nimic nou de care să ne cu-
tremurăm, am mai fost vizați 
de împărțiri, am stat despărțiți 
sute de ani.  

Îm bă trânirea populației 
este tot mai accentuată. 
Cum va rezista sistemul 
de pensii? 
Vorbind la nivel macro 

sistemul  va rezista mai mult 
în țările cu resurse, occiden-
tale. Pe vremea comunis-
mului, erau trei salariați care 
suțineau o pensie și era astfel 

posibil să se strângă bani și 
să se pună deo parte. Acum 
am ajuns la situația de 1 la 1. 
România este cea mai prost 
situată din acest punct de ve-
dere. Ne place, nu ne place, 
România nu are buget. La noi 
bugetul reprezintă, respectiv 
taxele pe care le ia statul de 
la sistemul economic, de la 
oameni, 26% din PIB. În Uniu-
nea Europeană media este de 
45%, iar în țările nordice avem 
peste 50%. Deci, cu 50% din 
PIB, indiferent cum este aces-
ta, mare sau mic, se poate 
face ceva , se poate investi în 
ceva  infrastructură, sistemul 
medical, protecția socială a 
pensioanarilor. Cu 26% nu se 
poate face nimic și nici nu se 
face. Restul e o minciună, e o 
luptă falsă pentru un cadavru. 

Ionuț CRIVĂȚ

C.A.R.P.-urile, băncile săracilor
Casele de Ajutor Reciproc ale Pensi-

onarilor, în economia socială sunt, vrem, 
nu vrem, un fel de bănci ale săracilor. 
Domnul Ilie Șerbănescu consideră că 
aceste organizații, din punct de vedere 
sociofinanciar “sunt bănci de tip vechi, 

nu de tip nou. Dacă ar fi fost de tip nou 
ar fi murit pensionarii de mult. Aceasta 
este funcția lor în sistemul de economie 
socială, au funcția de supraviețuire. Să 
dea Dumneazeu ca aceia care au grijă de 
ele să le țină cât mai mult în viață.”
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Aceste asociații, cu o 
tra diție de peste 120 de 
ani, primele luând ființă la 
sfârșitul secolului al XIXlea 
sub denumirea de asociații 
de ajutor și înmormântare, 
sau dezvoltat în perioada 
interbelică prin Legea nr. 
21 din 1924 (Legea Mârzes
cu), au funcționat în tim
pul comunismului în baza 
Decretului nr. 204 din 1951 
și a Legii nr. 13 din 1972. 
După evenimentele din 
1989 sau desprins de sub 
tutela ministerului muncii 
din perioada comunistă 
și în prezent funcționează 
întrun cadru legislativ mo
dern, aprobat în perioada 
premergătoare aderării la 
Uniunea Europeană, cu 
modificările ulterioare.

Cadrul legislativ a 
per  mis ca din anul 2000 
Fe derația Națională 
“OMENIA” a C.A.R.P.urilor 
din România să fie mem
bra a Consiliului Național 
al Persoanelor Vârstnice, 
iar din anul 2014 membru 
al platformei pensionarilor 
europeni (AGE Platform 
Europe), președintele fe
de rației fiind și reprezenși reprezen reprezen
tant național.

Atât Federația Națională 
“OMENIA” cât și cei 
1.400.000 de membri din 
C.A.R.P.urile afiliate se pot 
mândri cu derularea unor 
proiecte cu fonduri externe, 
cu activități de creditare dar 
și înființarea de centre de zi, 
cluburi, centre rezidențiale, 
centre de îngrijire la domi
ciliu, cantine sociale, ma
gazine tip economat și de 
produse naturiste, cabine
te medicale, ateliere de 
pres tări de servicii de re
pa rații, saloane de frize
rie – coafură, manechiură 
– pedichiură, ac tivități de 
socializa re, spor  tive, cul

turale și de agre  ment. Penși de agre  ment. Pen de agre  ment. Pen
tru unele dintre ele sau 
parcurs pro   cedurile de au
torizare și licențiere.

Casele de Ajutor Reci
proc ale Pensionarilor din 
Fe derația Națională “OME
NIA” au angajat peste 1.200 
de pensionari în organele 
alese, 2.500 de meșteri cu 
părul de argint și mâini de 
aur, lucrează cu peste 49.000 
de voluntari alături de 4.463 
de angajați mai ti neri. Ele 
sunt singurele aso cia ții de 
pensionari care pro movează 
prin cipiile îm bă trânirii acti ve 
prin învă țare continuă, mun
că, vo lun tariat, sociali zare în 
cercurile aplicative, sport și 
agrement, în grijire la domiîn grijire la domi la domi
ciliu cu vârst  nici și pentru 
vârstnici.

Dar, după cum se vede, 
în România, inițiativele 
bune trebuie pedepsite, iar 
unele partide politice au 
uitat promisiunile electora
le, și angajamentele euro
pene, își amintesc de buîși amintesc de bu amintesc de bu
nici doar la alegeri.

Credeam că socialde
mo  crația înseamnă și grija 
față de vârstnici, crea rea 
posibilităților ca ei să mun
cească dacă mai pot, săși 
valorifice expe ri en ța în așe
zămintele create prin banii 
lor și să fi e re pre zen tați, inși să fi e re pre zen tați, in să fie re pre zen tați, in
clusiv în Consiliul Național 
al Persoanelor Vârst nice. 
Însă, un grup de interese, 
care participă numai la fes
ti vități, a căpușat Consiliul 
Național al Persoanelor 
Vârst   nice și a reușit săși 
im pu nă punctul de vedere 
în PSD și să se promoveze 
modificări grobiene la legea 
de organizare și fun cțio nare 
a CNPV.

Ne bucurăm când cei mai 
tineri iubesc, se căsătoresc, 
se recăsătoresc, ne aduc 
nepoți, dar să nuși bată 
joc de vârstnici. Acum, dia
logul social a murit!

(urmare din pagina 1)

EDITORIAL
Lovitură de grație dată pensionarilor

Adunarea Generală a Asociației, bilanț și viitor

OMENIA merge 
mai departe. Seniorii 

au nevoie de noi!
(urmare din pagina 1)

Documentele prezentate 
evidențiază și sustenabilitatea 
bugetului, capacitatea finan-
ciară a Asociației de a acorda 
împrumuturi rambursabile și 
aju toare 
n e r a m -
bursabile, 
p o s i b i l i -
tatea de 
a derula 
p r o i e c t e 
și progra-
me soci-
ale, atât de necesare pentru 
vârst nici. Ca urmare a creșterii 
prestigiului Asociației prin di-
versificarea activităților în do-
meniul protecției sociale și 
angajării unor casieri zonali în 
toate sectoarele Capitalei și în 
localitățile limitrofe, numărul 
membrilor a crescut și este în 
continuă creștere. Un simplu 
cal cul dovedește că în ultimii 
ani „OMENIA” este pe val, 
având o creștere din 1999 și 
până în 2018 de peste 43.500 

de membri. De asemenea, una 
din activitățile importante pri-
vind asigurarea unei protecții 
sociale reale a membrilor 
noștri a reprezentato acorda-
rea de împrumuturi cu dobân-

dă mică, ur-
mărinduse 

p e r m a n e n t 
per fecțio na
rea continuă 
a ac ti vității 
de cre ditare. 
Dacă în urmă 
cu câțiva ani 

cererile de împrumut erau pla-
nificate la plată după o anu-
mită perioadă de timp acum 
sa ajuns la performanța de a 
face plata pe loc sau a doua zi, 
ceea ce ne face unici pe piață. 
O ga ranție a direcției pe care 
mer ge C.A.R.P. “OMENIA” a 
constituito luările de cuvânt 
ale reprezentanților membri-
lor asociației care au sublini-
at realizările remarcabile ale 
asociației din ultima perioadă.

Ionuț CRIVĂȚ

Acordarea împrumuturilor 
pe loc sau a doua zi, 
o certitudine, numai 
la Asociația C.A.R.P. 

„OMENIA”
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Specialiștii au cuvântul  la Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București: 

STOMATOLOGIA și OPTOMETRIA, 
două servicii la îndemâna seniorilor

Așa cum vam promis 
încă din numărul trecut, 
continuăm și în această 
ediție cu prezentarea acti
vităților Asociației C.A.R.P. 
“OMENIA” București, res
pectiv a celor 44 de servi
cii sociomedicale pe care 
le punem la dispoziția 
mem brilor noștri. De data 
aceasta am ales două din
tre serviciile medicale pe 
care le oferim și care sunt 
foarte solicitate de seniori: 
cabinetul de optometrie și, 
respectiv, cabinetul de sto
matologie. 

Lucrări dentare 
de calitate și în termen 

record
Se spune că sănăta-

tea dinților reflectă sănăta-
tea întregului organism, iar 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
Bu curești are grijă de sănă-
tatea dinților dumneavostră 
prin cabinetul de stomatologie 
și la prețuri foarte mici com-
parativ cu cele practicate pe 
piață. Am întrebato pe doam-
na doctor stomatolog Monica 
Ouzunov care sunt avantajele 
membrilor care vin să se tra-
teze la cabinetul stomatologic 
din cadrul asociației. Acestea 
sunt, pe lângă calitatea lucră-
rilor, a materialelor folosite și a 
echipamentului modern, cele 
financiare, mai precis costul 
redus al intervențiilor dentare. 
Spre exemplu, o proteză tota-
lă la cabinetul asociației cos-
ta 700 de lei, pe când în altă 
parte este de la 1.000 de lei 
în sus. Un alt avantaj  îl repre-
zintă termele foarte scurte de 
execuție. Doamna doctor co-
laborează de aproape doi ani 
cu asociația noastră și este 
foarte încântată pentru că aici 
a găsit condiții deosebite de 
lucru (locație, aparatură, mo-
bilier) și un colectiv minunat. 
Nu mai stați pe gânduri, dragi 
seniori. 

Consultații și rame 
gratuite. Lentile la cele 

mai mici prețuri
Din păcate, odată cu îna

intarea în vârstă, acuitatea viacuitatea vi-
zuală începe să scadă, semn 
că este bine să facem o vizită 
la un cabinet de specialitate. În 
acest sens, asociația noastră 
vine în sprijinul membrilor săi 
oferindule consultații gratuite 
în cadrul cabinetului de opto-
metrie. De asemenea, pentru 
cei care vor avea nevoie de 
ochelari trebuie precizat că și 
ramele sunt gratuite, pacienții 
suportând doar prețul lentile-
lor care este extrem de mic 
în comparație cu cel al altor 

cabinete din București și din 
țară. Gazda noastră, doamna 
optometrist Camelia Cicirea-
gă, nea explicat că printre 
afecțiunile cele mai frecvente 
cu care vârstnicii vin la cabinet 
sunt cataracta sau îmbătrâniâni-
rea cristalinului și glaucomul.

De aceea este necesară 
prezentarea la un specialist 
pentru că, ne mărturisește 
doam na optometrist, scade 
acui tatea vizuală foarte mult 
prin nepurtarea unor ochelari 
corespunzători. Astfel nu se 
mai poate face corectarea cum 
trebuie iar pacientul, oricâte di-
optrii i sar da, nu mai vede la 
fel de bine ca în cazul în care 
ar fi purtat ochelarii corespun-

zători. Persoanele vârstnice 
ar trebui ca anu al săși facă 
un control amă nunțit pentru 
evaluarea dioptriilor, a fundului 
de ochi, a tensiunii oculare. Un 
semnal de alarmă și un aver-
tisment este acela al evitării 
ochelarilor “de unică folosință”, 
ieftini, ce pot fi cumpărați de 
la orice tarabă. Nu sunt co-
respunzători din punct de ve-
dere optic, atât ramele, cât și 
lentilele pe a căror suprafață 
nu se găsește aceeași diop-
trie. Atenție, deci, dragi seniori! 
Pentru a nu face o astfel de 
greșeală (purtând ochelari ne-
corespunzători) apelați cu în-
credere la specialistul nostru.

 Ionuț CRIVĂȚ

Pentru dumneavoastră, seniori!
Dragi seniori, vă așteptăm la specia-

listul nostru optometrist, în fiecare luni, 
între orele 8.00 și 14.00, pe strada Amur-
gului nr. 61A. De asemenea, vă așteptăm 
pe toți cei care aveți probleme stomato-

logice la cabinetul asociației din Strada 
Amurgului nr.53, în fiecare zi între ore-
le 8.0016.00, în baza unei programări. 
Gratuități, prețuri mici și cele mai bune 
servicii!

Reportajul 
integral îl puteți 

viziona pe 
www.omeniatv.ro
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Alegerile europene au loc 
în perioada 2326 mai 2019, 
oferind cetățenilor europeni 
adulți posibilitatea de a deci de 
cine îi va reprezenta în Parla-
mentul European. Ulti mele 
alegeri europene din anul 
2014 au fost cele mai mari 
alegeri transnaționale des
fă șurate vreodată în același 
timp, iar de data aceasta miza 
este chiar mai mare, pentru că 
votul nostru va decide cum va 
arăta Europa pentru următorii 
ani. Alegerile din anul acesta 
vor avea un impact direct asu-
pra vieții noastre pentru că 
viitorii membri ai Parlamentu-
lui vor decide cum va acționa 
Europa în următorii ani pentru 
a aborda preocupările ce tă
țenilor legate de locurile de 
muncă, afaceri, securitate so
cială, drepturi și libertăți.  

Manifestul pentru 
o Europă favorabilă 

tuturor vârstelor
În cadrul Adunării Gene-

rale AGE, cele peste 100 de 
organizații, reprezentând pes-
te 40 de milioane de seniori, 
au elaborat un manifest care 

reflectă obiectivul AGE pen-
tru o Uniune Europeană fa-
vorabilă vârstnicilor. Astfel, 
se niorii solicită deputaților 
eu ropeni candidați elimina-
rea discriminării pe criterii de 
vârstă și să ia măsuri pen-
tru îmbunătățirea drepturilor 
vârstnicilor, asigurarea unei 

perspective a muncii pe par-
cursul întregii vieți și crearea 
de piețe ale muncii incluzive, 
dar și asigurarea unui venit 
adecvat și a unui venit pentru 
limită de vârstă atât pentru fe-
mei, cât și pentru bărbați. Se-
niorii mai cer protejarea drep-
tului de a trăi și de a îmbătrâni 
în demnitate prin intermediul 
unei sănătăți adecvate și a 
unei îngrijiri pe termen lung 
accesibilă tuturor, asigurarea 
unei vieți sănătoase și promo-
varea bunăstării pentru toate 
vârstele, permiterea accesului 
universal la bunuri și servicii în 
societatea digitală de astăzi, 
inclusiv pentru persoanele în 
vârstă, respectiv împuternici-
rea cetățenilor mai în vârstă 
să participe pe deplin la viața 
socială și democratică.

Ionuț ARDELEANU

ROMÂNIA EUROPEANĂ/ISTORIE

Bucureştiul adevărat 
este oraşul poveştilor petre
cute pe străzile lui. Fiecare 
plăcuţă de la capătul străzii 
înmagazinează memorie ur memorie ur
bană. Pornind de la nume, 
descoperim întâmplări peîntâmplări pe pe
trecute ordinioară.

Cartierul 
Balta AlbăTitan

Se spune că, în timpul epi-
demiei de ciumă din 1813, 
morții erau aduși în aceste loîn aceste lo aceste lo-
curi aflate la marginea moșiei 
Dudești și stropiți cu var neși stropiți cu var ne stropiți cu var ne-
stins. Ploile spălau varul, for-
mânduse bălți albe. După alte 
opinii, pe la 1900, un oarecare 
Petre șia deschis o cârciumă 
și o grădină de vară. În apro apro-
piere se afla un teren unde 
se strângea apa de ploaie, 
iar razele soarelui se reflec-
tau şi dădeau impresia unei 
întinderi albe. Priveliștea la 
îndemnat pe cârciumar săși 

boteze localul “Balta Albă” și 
săși picteze firma cu o baltă 
pe care înotau niște rațe. În 
1912 a fost înființată Fabrica 
de ciment „Titan”, de unde și 
numele viitorului cartier.

Cartierul Băneasa
Pe la 1761, satul Cârsti

e nești, aflat în zona Bănesei 
de azi, a intrat în proprietatea 
Ecaterinei Văcărescu, văduva 
marelui ban Ștefan Văcăres-
cu, căreia i se spunea „bănea-
să”. Comuna a devenit cartier 
al orașului București, numit 
Băneasa. După 1920, au fost 

amenajate pistele destinate 
avioanelor civile.

Cartierul Colentina
Originea râului, a lacului 

și satului Colentina vine din 
eti mologia populară “colea
n tină”, adică acolo în noroi, 
în mlaștină. În mijlocul unei 
li vezi, se afla o casă boie-
rească aparținând familiei 
Ghi culeștilor. În 1833 aici a 
fost ridicată biserica “Teiul 
Doamnei”. După ce na mai 
fost proprietatea vechii fami-
lii boierești, a rămas zonă de 
agrement pentru bu cureșteni 

unde erau organizate lupte 
cu câini, se țineau ceremonii, 
aveau loc manevre militare.

Cartierul Ferentari
Soldații pedeștri, adică de 

infanterie, se numeau feren
tari. După unele opinii, în zona 
cartierului de azi sar fi aflat 
câmpul de exercițiu al feren-
tarilor din oastea lui Mihai Vi-
teazul. În perioada interbelică, 
mahalaua sa numit Cartierul 
“Veseliei”.

Cartierul Vatra 
Luminoasă

Înainte de 1900 se numea 
strada Mărcuța între Vii, de la 
numele unei foste proprieta unei foste proprieta-
re, Mărcuța Matache. Nume-
le actual al cartierului vine de 
la Societatea de Binefacere 
“Vatra luminoasă” înființată în 
1906 cu scopul de a edifica un 
așezământ pentru orbi.

Alina PERJOIU

Din istoriile vechiului București

Ce își doresc vârstnicii 
europeni

Alegeri 
europene 

2019

File de poveste
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Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București așa cum se știe 
încurajează multe activități de 
socializare, unde cei care duc 
pe umeri greu tatea multor ani 
cu mare strădanie, uită de ele 
și reușesc să vadă că viața 
poate fi frumoasă până în ulti-
ma ei clipă!

Pe lângă bucuria sufl etue lângă bucuria sufletu-
lui, seniorii fără speranță mai 
găsesc și încredere în ziua de 
mâine. Cei singuri și săraci, 
primesc o masă caldă zilnic. O 
masă care e poate singura în 
ziua respectivă, sau și pen tru 
încă două zile, având în ve două zile, având în veîn ve ve-
dere că sâmbăta și duminica 
nu se lucrează! Și viața merge 
mai departe și bătrâneii speră 
că programul caritabil nu se va 
sfârși și noi sperăm ca oameși noi sperăm ca oame noi sperăm ca oame-
nii cu suflet mare și venituri pe 
măsură se vor gândi mereu la 
bunicii lor… 

Povești de viață 
la o supă caldă

Dacă vi se pare că subiec
tul acestei mese calde, unice 
pe zi, sa promovat prea mult, 
mie mi se pare că încă nu-i 
destul cât sa discutat despre 
acest lucru. Nui vorba deo 
ciorbă șio tocană… E vorba 
despre oameni vii, care au ne-
voi (poate mai multe decât alții) 
acum la sfârșit de drum! Au 
dureri, înfruntă singurătatea, 
sărăcia și boli, multe boli grele 
carei fac neputincioși, dar 
pentru mâncare, se luptă cu 
drumul, sprijiniți în bastoane. 
Căci viața lor depinde de 
această masă caldă! Șiți poți 
da seama de asta când îi vezi 
cum vin cuminți, ușor rușinați, 
din vreme, pe ploaie, vânt, 
ger sau căldură năucitoare, 
cum stau respectuoși la coa
dă, cu siguranța că și în ziua 
res pec tivă vor mânca, cum 
își pun sfioși întrebarea: „oare 
ce vom mânca azi?” Primul 
lucru pe carel fac e să ia 

o mușcătură zdravănă de 
pâi ne! Ți se rupe sufletul…
Sau, cum pornesc pe gheață 
fugafuguța să ajungă acasă 
unde sunt așteptați de un soț/
soție paralizati, cu mâncarea, 
caldă, pentru că sunt familii 
care depind de această masă.

Parteneriatul cu 
Primăria Capitalei, vital

Primăria Capitalei prin 
DGASMB a dat dovadă de 
iubire, dând viață proiectului, 
pentru care fapt mulțumim 
doam nei primar Gabriela 
Firea, sperând că ne va sus
ți ne în continuare și nu va 
opri acest proiect! Nu pot da 
numele beneficiarilor aces-
tui proiect deși am discutat 
cu aproape toți și pentru fapși pentru fap pentru fap-
tul că necazul care ia lovit 
pe acești oameni le pătează 
amintirea trecutului, când 
erau sănătoși, cu posibilități, 
care au fost numai bune pen-
tru a ajuta un copil, un nepot, 
etc… care acum au uitat de 
ei! Sau poate nu au uitat, 

dar și ei au nevoi grele, boli 
incurabile, copii în spitale și… 
Ce să mai spun? Necazul și 
sărăcia naște RUȘINE…Nu 
pot continua deoarece am să 
încep a plânge! Plâng durerea 
tuturor care e pe undeva și a 
mea și probabil că de aceea 
îi înțeleg și susțin. Eu sunt 
acum văduvă, singură, după 
ce am crescut copiii soțului 
care era și el văduv la vremea 
aceea. Am un venit jenant de 
mic, dar trebuie să rezist! Ca 
să alung singurătatea, mam 
alăturat grupului voluntarilor 
de la Centrul de Zi C.A.R.P. 
“OMENIA”, unde am găsit su-
port moral și afectiv… Ei sunt 
acum familia mea! Mai mult, 
în anul 2016 am avut bucu anul 2016 am avut bucu-
ria să fiu distinsă cu titlul de 
„VOLUNTARUL ANULUI” la 
Gala Națională a Voluntarilor! 
Nui puțin…. Acest lucru mă 
onorează și mai cu seamă 
obligă! De aceea, în cadrul 
activității mele de voluntar, 
în numele tuturor celor care 
așteaptă o ciorbiță caldă, 

trimit acest mesaj tuturor ce-
lor care au o inimă care să 
simtă, urechi cu care să audă 
geamătul de jale al acestor 
sărmani, și ochi care să le 
vadă lacrimile! 

OMENIA vă deschide ușa
Asociația C.A.R.P. „OME-

NIA” București, prin Cen, prin Cen-
trul de zi, duce mâncare și 
la domi ciliul celor singuri și 
imobilizați! Pe voi, oamenii cu 
posibilități, în genunchi vă 
implor, nu lăsați speranța să 
moară! Acum când văd atâția 
bunici în curtea Centrului de 
zi, mă gândesc că întro zi va 
fi goală… Dar, nu! Vor veni alții 
și alții… Viața ne duce pe unii 
la marginea prăpastiei de care 
nu putem scăpa! Mă întorc la 
întenția mesajului meu, acum 
cât mai sunt cât îi mai avem, 
faceți astfel ca bunicii nostri 
să sufere mai puțin! Vă roagă 
din inimă a dumneavoastră.
LUCIA BĂDIȚĂ SECOȘANU
(voluntar al Centrului de zi 

C.A.R.P. “OMENIA”)

Atâta vreme cât OMENIA va exista...

CENTRUL DE ZI

“O masă caldă pentru vârstnicii 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

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

44 de servicii 
și activități!

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

Pentru a veni în întâmpinarea membrilor noștri punem 
la dispoziție datele de contact ale casierilor zonali (numerele 
de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro) și adrese-
le punctelor de lucru. Astfel, vă așteptăm la:
r     AUTOGARA RAHOVA, Sector 5 – 0766.180.330;
r  ALEEA SANDAVA nr. 2, Sectorul 6, ZONA 

PRELUNGIREA GHENCEA – 0752.001.409;
r  INTRAREA SIMBOLULUI nr. 11, Sectorul 3, 

ZONA MALL VITAN – 0752.001.448;
r  Strada PAJURA nr. 15 A, Sector 1, Centrul 

Multifuncțional “Phoenix” – 0762.243.920.

Prin noi
OMENIA
există!

www.carp-omenia.ro
www.omeniatv.ro
carp.omenia@yahoo.com

Str. Amurgului, nr. 53, 
Sector 5, București, 
tel. 021.423.17.49, 
0725.218.959

Cu peste 54.000 de 
membri VĂ OFERĂ

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 (4 lei), coafură, manichiură, pedichiură, 
cizmărie, croitorie, reparații radiotv, electronice și electrocasnice, reparații instalații 
sani tare 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.

Asociația C.A.R. 
a Pensionarilor 

“OMENIA”

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

vă facilitează asigurări pentru:
LOCUINȚE; VIAȚĂ; RCA; CASCO

la cel mai avantajos preț!
Vă așteptăm la sediul CENTRULUI DE ZI din 

Str. Oltului Nr. 4, Sector 5

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

Mai multe detalii puteți găsi pe www.carpomenia.ro, www.omeniatv.ro 
sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  “OMENIA” București 
din Str. Amurgului nr. 53, cod poștal 051983, Sector 5, București. 

O masă caldă înseamnă de cele mai multe ori o 
șansă pentru o viață mai bună. Alăturăte campaniei 

și întinde o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.

DAȚI 1 LEU 
PENTRU 
CANTINA 
SOCIALĂ
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SENIORI, E PENTRU VOI!

Sub îndemnul “STB îmîndemnul “STB îm“STB îmSTB îm-
preună cu Seniorii susține 
drumul tinerilor către edu ca
ție”, reprezentanți ai organi
za țiilor de vârstnici, precum 
Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București, directorul 
Cen trului pentru seniori al 
Primăriei Capitalei, Alexan-
dra Dobre, și directorul ge-
neral al STB SA Andrei Creci 
au avut discuții pe tema gra
tui tății transportului public 
de suprafață pentru pensi-
onari și insoțitorii acestora, 
proiect propus de primarul 
general Gabriela Firea. Ast-
fel, a fost creat un grup de 
lucru pentru clarificarea tu-
turor problemelor semnala-
te de seniori. Sugestiile și 
implicarea seniorilor au fost 
extrem de constructive în 
lă murirea unor interpretări 
care au creat confuzie și 
re  acții în massmedia și în 
societate. Începând cu ju
mă tatea lunii februarie, Pri
măria Capitalei, prin STB 
a început distribuirea for-
mularelor pentru eliberarea 
abonamentelor de călătorie 
destinate pesionarilor. După 
completarea formularului 
tip, îm preună cu o copie a 

talonului de pensie și a actu-
lui de identitate, solicitantul 
le va depune la oricare cen-
tru de emitere și reîncărcare 
carduri STB. Pentru depu-
nerea documentelor nu a 
fost stabilit un termen limită 
 se poate face oricând până 
la finele anului. Regia de 
transport va colecta aceste 
documente și le va transmi-
te Casei Naționale de Pensii 
pentru verificare, validare, 
urmând ca STB să emită 
cardurile și să le trimită prin 
poștă. În această primă eta
pă, vor obţine carduri gra
tuite doar persoanele pen
sionate la limită de vâr stă, 
cu stagiul complet, ur mând 
ca şi celelalte cate gorii de 
pensionari să fie anunţate 
public de către STB. Nici 
pensionarii „sectoriali”, res
pec tiv foşti angajaţi ai SRI, 
MAI, MApN, etc, nu pot de-
pune documentele ne ce
sare pentru obţinerea cardu
lui de gratuitate, întrucât nu 
există, deocamdată, proto
coale cu aceste case de 
pen sii. În prezent, STB SA 
face demersuri în vederea 
ex tinderii colaborării cu toa
te casele de pensii. (I.C.)

Eliberarea abonamentelor de 
călătorie destinate pensionarilor

r  Prin direcționarea 
a 3,5% din impozi tul 
anual pentru susținerea 
entităților nonprofit și 
a unităților de cult, 
care sunt furnizori de 
servi cii sociale, acreditați 
cu cel puțin un serviciu 
social licențiat în cazul 
angajaților și a 
pensionarilor 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 
companiilor).

Cum 
ne puteți 
sprijini?

Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul de distribuție al produselor 
naturiste HOFIGAL din cadrul 
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” 
București vă propune o se
rie de produse de succes în 
rândul vârstnicilor, fără ada
os comercial și pentru toate 
buzunarele. Un cocktail de 
sănătate pentru afecțiunile 
dum neavoastră: LCARTI
DIN COMPLEX pentru îmbunătățirea 
ac ti vității cardiace, reglarea funcției 
he patice și detoxifierea ficatului; ECHINACEEA – 
imunostimulent natural, contribuie la funcționarea 
normală a sistemului imunitar, întărește capacitatea de 
apărare naturală a organismului împotriva agresiuni
lor interne și externe; CĂTINOFORTasigură tonifierea 
organismului și completarea deficiențelor nutriționale, 
creșterea rezistenței la efort fizic și intelectual. 

ATENȚIE! S-a prelungit termenul de depunere


