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legerile europarlamen-
tare din 26 mai a.c. 

au reaprins scena 
po litică cu o mică 
pauză - vizita Pa-
pei în România. 

Vizita pontifului în cele 
3 provincii istorice, mesa-
jele de înțelegere și elogi-
ile aduse cetățenilor aces-
tei țări, “Grădina Maicii 
Domnului”, scuzele aduse 
etniei rromilor pentru ne-
dreptățile suferite au deter-
minat să avem câteva zile 
de decență în limbaj.

A

Oferte politice pentru 
pensionari!

Alege ziarul nr. 1 al seniorilor din România

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!

„OMENIA” ȚI-A PREGĂTIT 
SUPER OFERTA DE VARĂ

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

pentru toate categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 8 ori cotizația,
cu o dobândă de 0,17% - 1,17% pe lună.

OMENIA îți dă banii pe loc sau a doua zi! 

 

NOU

Adunarea Generală a Platformei Europene AGE, 
direcții pentru viitor

În perioada 12-14 
iunie 2019, au avut loc 
la Bruxelles Adunarea 
Generală a Platformei 
Europene AGE și Confe
rința  anuală  “Egalitatea 
și participarea la vârsta 
a treia: rolul protecției 
sociale și al educației”, 
reunind și de data aceasta 
reprezentanții celor peste 
40 de milioane de seniori 
europeni, reprezentanții 
instituțiilor europene, 
experți în problematica 
persoanelor vârstnice și 
promotori ai îmbătrânirii 
active. România a fost 
reprezentată de cea mai 
puternică organizație de pensionari condu-
să de domnul președinte Gheorghe Chioaru, 
respectiv Federația Națională „OMENIA” a 
C.A.R.P.urilor din România. 

Prin Declarația finală a Adunării Generale, 
seniorii au scos în evidență contextul euro
pean actual, imediat după alegerile euro
par lamentare, caracterizat de polarizarea 
opi niei cetățenilor privind subiecte critice 
precum migrația, schimbările climatice, dar 

și de perspectivele privind noua configurație 
a instituțiilor europene, care presupune mai 
multă acțiune la nivel european și național 
pentru sprijinirea politicilor în domeniul drep-
turilor persoanelor vârstnice.

Seniorii șiau exprimat dorința de a se im-
plica alături de actorii instituționali și politici 
pentru găsirea unor soluții sustenabile care 
să contribuie la crearea unei Uniuni Europe-
ne mai prospere, egale și incluzive.  

(continuare în pag. 3)

Unde se regăsesc seniorii 
pe agenda Uniunii Europene?
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OMENIA sărbătorește IA!
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în trecerea spre un nou 
sistem economic pag. 5

Ziua Drapelului 
Național
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A devenit deja o tradiție 
în cadrul Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București ca în 
fiecare an, la 24 iunie,  să 
sărbătorim Ziua Universa-
lă a Iei, bluza tradiţională 
românească fiind un sim-
bol internaţional al culturii 
noastre şi o piesă emble-
matică a costumului popu-
lar naţional românesc. 

La fel ca și anul trecut, 
întreaga echipă a asociației, 
la ceas de sărbătoare, a îm
brăcat ia în semn de respect. 
Curtea sediului central a de-
venit neîncăpătoare, în ropo-
te de aplauze și cântece po-
pulare interpretate de Seniorii 
Omeniei și de sufletul acestui 
cor, minunata noastră Anuța 
Arghiroi. Emoționant și lăuda-
bil acest proiect care a prins 
viață la inițiativa domnului 
pre ședinte Gheorghe Chioa-
ru și care, iată, merge mai 
departe. Și asta nu e tot. Ine-
ditul constă în faptul că, încă 
de anul trecut și până acum, 
sfârșitul fiecărei luni, pentru o 
zi, il dedicăm iei. 

O țară fără rădăcini 
este o țară fără viitor

„Este unul dintre multele 
lucruri care ne caracterizea-
ză. Pe lângă grija pe care le-o 

purtăm persoanelor vârstni-
ce prin ajutoarele financiare 
rambursabile și nerambursa-
bile, servicii socio-medicale, 
iată că ne dedică acordarea 
și altor preocupări, fiind toto-
dată un exemplu pentru alte 

organizații și chiar pentru 
autorități. Asta pentru că știm 
să ne cinstim cum se cuvine 
simbolurile naționale. O țară 
fără rădăcini este o țară fără 
viitor și fără identitate. Nu sunt 
cuvinte mari, sunt pur și sim-

plu direcții pe care le urmăm 
și în care credem. Grija față 
de semenii noștri, grija față 
de viitorul țării”, a declarat cu 
acest prilej domnul președinte 
Gheorghe Chioaru. 

O sărbătoare care a 
depășit granițele țării

La 21 ianuarie 2013, co-
munitatea online „La Blouse 
Roumaine” a propus ca data 
de 24 iunie să fie o zi dedica-
tă iei, care a devenit în timp 
un eveniment global, sărbă-
torit în peste 100 de ţări. 

Marele acedemician Mir-
cea Malița scria în extraor-
dinara sa lucrare  România 
- din tezaurul portului popular 
tradițional  despre costumul 
tradițional românesc că „este 
un monument în sensul pro-
priu al cuvântului. El nu stă în 
căsuța sociologică sau etno-
grafică a îmbrăcămintei, ci 
în linie cu piramidele egipte-
ne, cu catedralele franceze 
și cu digurile Olandei. El are 
acest drept pentru că este o 
probă adusă la maturitatea 
existenței unei civilizații în-
chegate. El este una din măr-
turiile vizibile și tangibile ale 
civilizației satului de pe pă-
mântul nostru.” 

Ionuț CRIVĂȚ

EVENIMENT

În fiecare an, la 24 iunie  

OMENIA sărbătorește IA!

Ziua Drapelului Național
Îl purtăm în suflet și în minte de mii de ani, iar 

pentru prima dată a fluturat  acum mai bine 
de 170 de ani, pe Câmpia Libertații de la Blaj.  

Ziua Drapelului Național a fost instituită 
pentru a marca momentul de la 26 iunie 1848, 

când Guvernul revoluționar a decretat ca 
Tricolorul să reprezinte steagul național al 
tuturor românilor. Drapelul tricolor este un 

simbol naţional, alături de stemă, sigiliu şi imn, 
aşa cum prevede Constituţia României, iar culo-
rile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare, 

începând de la lance: albastru, galben, roşu.
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Dar săbiile nu au fost in-
troduse în teacă, ci doar as-în teacă, ci doar as- teacă, ci doar as-
cunse sub pulpana hainei.

Așa că, luptele între 
dreapta și stânga politică 
au reînceput, concomitent 
cu cele interne din partide. 
Că doar nu-i așa! Lupta de 
clasă este continuă și în 
fiecare zi trebuie identificați 
noi dușmani.

PSD are propriile lupte 
interne, care abia acum se 
acutizează când liderul a 
ajuns la Jilava și “colegii” 
se leapădă de el ca de Sa-
tana, încercările de a-l con-încercările de a-l con- de a-l con-
sidera un haiduc modern 
fiind foarte timide. Liderii 
cu influență luptă timid de-
oarece au învățat lecția ul-învățat lecția ul- lecția ul-
timilor 15 ani: cei de stânga 
la Jilava și Rahova, iar cei 
de dreapta la Monaco și 
Bruxelles. Mă refer la cei 
corupți.

Dar, cine hotărăște care 
sunt corupții? Cei care au 
puterea și dau ordine pro-și dau ordine pro- dau ordine pro-
curorilor și judecătorilor.

Cei 15 ani de președinție 
de dreapta au creat, per-
petuat și perfecționat, în 

numele democrației, un sis-
tem.  Era, cât pe ce, să fie 
schimbat de “haiducul de 
stânga”, dar nu a reușit. 
Oricum, din istorie, noi 
știm ce soartă au avut toți 
haiducii și, nici acum, nu 
pot avea alta. Dar să nu-i 
compătimim că aveau și ei 
partea lor, de avere și chiar 
de frumușele.

Totuși, să ne întoarcem 
la oferta politică. Alianța 
de stânga, de la putere, 
a promis, ce-i drept mult 
prea populist, creșteri de 
pensii, salarii și ajutoare 
sociale. Dar, când vii cu 
majorări de salarii de 
300% (2018) și de pensii 
de peste 40% (2020) într-
un an, nu mai înseamnă 
nici protecție socială, nici 
responsabilitate socială 
în tru cât produci deficite 
fiscale, de cont curent, 
presiuni inflaționiste etc.

De fapt și-au pus la în do-
ială credibilitatea. La aces- credibilitatea. La aces-
tea s-a adăugat respingerea 

dialogului miniștrilor PSD 
cu reprezentanții pensio-
narilor și promovarea unor 
legi discriminatorii pentru 
pen sionari.

Oferta politică de dreap-
ta nu este nici ea mai promi-
țătoare deoarece, în toate 
ie șirile publice, se vorbește 
de tăierea salariilor, a unor 
pensii și ajutoare, re du-
cerea numărului de sa la riați 
din administrația pu blică și 
mai puțin de soluții privind 
creșterea veniturilor.

Așa că, fără promisi-
uni, mediatic, partidele de 
dreapta au câștigat războiul 
și votul românilor, în aceas-
tă etapă, în fața unui partid 
de stânga nemodernizat, 
greoi, cu o imagine șifonată 
de războaiele deschise pe 
toate fronturile, în luptă cu 
statul paralel care nu există, 
și cu o justiție nereformată.

În acest timp dreapta 
se coagulează și este foar-
te bine. Acum vedem o 
nouă dreaptă, mai bine 

organizată și coe rentă, cu 
lideri valoroși și “fără pe-și “fără pe- “fără pe-
nali printre ei”, deși la Bru-
xelles a trimis un turnător, 
un penal și va trimite și 
niște plagiatori. Însă, tine-
rii din politica românească 
reprezentați de USR promit, 
ne dau speranță.

Dar pe scena politică, cu 
cele aproximativ 180 de par-
tide înregistrate, noi vârst-
nicii nu vedem încă o ofertă 
serioasă. Pactele, care au 
acaparat spațiul public în 
ultimele zile, nu pot înlocui 
programele politice. Și, apro-
po de programe, unde sunt 
ecologiștii români, că cei din 
Europa sunt foarte vizibili. 
Este momentul și pentru 
ai noștri să vorbească de 
schimbările climatice, de 
protecția mediului, încetarea 
defrișării pădurilor și a ex-
portului de lemn brut etc.

Celor 3,5 milioane de 
pensionari abandonați de 
PSD cine le face o ofertă 
politică decentă?!

(urmare din pagina 1) EDITORIAL
Oferte politice pentru pensionari!

(continuare din pag. 1)

Totodată, membrii Plat-
formei AGE sprijină cele 10 
promisiuni față de cetățeni 
prin Declarația de la Sibiu ai 
șefilor de stat și ai guvernelor 
reuniți în cadrul Summitului 
organizat de președinția Ro-
mâniei la Consiliul UE, în mod 
particular cea care se referă 
la “protejarea modului nostru 
de viață, democrația și statul 
de drept. Drepturile inalienaDrepturile inaliena-
bile și libertățile fundamenși libertățile fundamen libertățile fundamențile fundamen fundamen-
tale ale tuturor cetățenilor euțenilor euenilor eu-
ropeni au fost dobândite cu 
mari greutăți și le vom prețui 
întotdeauna cum se cuvine. 
Vom apăra valorile și princiși princi princi-
piile noastre comune consa-
crate în tratate”.

De asemenea, pe parcur
sul celor  3 zile, au fost dez bă
tute subiecte deosebit de rele
vante pentru seniorii eu ro peni, 
menționând aici: Pilonul Euro-
pean al Drepturilor Sociale 

pentru care se așteaptă un 
instrument de implementare la 
nivel euro pean, Grupul de lucru 
al ONU privind îmbă trâ nirea, 
Indexul privind îm bă trânirea 
activă, Planul In  ter național de 
la Madrid pri  vind îmbătrânirea 
activă, Obi ec tivele de Dezvol
tare Du ra bilă ale ONU, Reco
man dările Consiliului Europei 
privind drepturile persoanelor 
vârstnice. Toate aceste instru
mente trebuie întărite la ni vel 
național și utilizate de către 
guverne, instituții care apără 
dreptu rile omului, organizații 
ale seniorilor.

Ionuț ARDELEANU

Adunarea Generală a Platformei Europene AGE, 
direcții pentru viitor

Unde se regăsesc seniorii 
pe agenda Uniunii Europene?
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La punctele de distribuție din incinta asociației noastre

Produse alimentare și suplimente 
naturise: prețuri minime, calitate maximă!

În cadrul Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” Bucu-
rești, pe lângă multitudinea 
de servicii socio-medicale 
venim în întâmpinarea 
mem  bri lor noștri și cu două 
puncte de distribuție pro- distribuție pro-
duse alimentare, respectiv 
produse naturiste HOFI-
GAL, ambele necesare și la 
mare căutare pentru vârst-
nici, atât prin calitate cât 
și prin prețurile mici și fără 
adaos comercial. Și asta nu 
e tot.

Prețuri mult mai mici 
față de restul 

magazinelor de cartier
Alimentele pe care le puteți 

găsi la punctul de distribuție, 
în general cele de bază, sunt 
variate. Ulei la 4 lei litrul, za-
hăr2,5 lei kg, orez5 lei, făi-
na2 lei, mălai 2,10 lei, dar și 
multe altele. Pe lângă alimen-
tele de bază mai puteți găsi 
aici și paste făinoase, precum 
tăiței, fidea la prețul de 2,10 
lei, spagete 2,30 lei. La fel de 
bine aprovizionați suntem și la 
capitolul conserve, cum ar fi 
cele cu fasole,  carne de porc, 
vită, pasăre, conserve de 
pește (sardine, macrou, ton), 
dar și conserve de legume, 
precum tocană de legume, 
fasole, pateuri de ficat și ve-
getale, dar și dulciuri delicioa-
se – napolitane, biscuiți, turtă 
dulce etc. Și, ca să vă faceți și 
o impresie legată de prețuri vă 
dăm un singur exemplu mai 
mult decât edificator. Duceți
vă la magazinul din colț, sau la 
cel din scara blocului și faceți 
o comparație. Noi am făcuto. 
O conservă de sardine în ulei 
vegetal costă la noi 3,20 de 
lei, în vreme ce în orice alt loc 
nu o găsiți mai ieftină de 78 
lei.  „La noi găsiți cam tot ce ar 
putea să-și cumpere un mem-

bru C.A.R.P. la prețuri mult 
mai mici față de restul maga-
zinelor de cartier. Și pe aceas-
tă cale asigurăm, prin prețurile 
mici practicate, o protecție so-
cială reală membrilor noștri”, 
ne declară doamna Marcela 
Marcu, lucrător comercial în 
cadrul punctului de distribuție. 
Vă spuneam că asta nu e tot. 
Pe parcursul anului, membrii 
noștri mai nevoiași primesc 
produse gratuite pe care la 
rândul  nostru le primim de la 
sponsori și parteneri generoși, 
produse lactate (brânză, iaurt) 
produse de patiserie. 

Avem grijă de sănătatea 
membrilor noștri

Punctul de distribuție a 
pro duselor naturiste Hofi-
gal oferă o gamă variată de 
su plimente alimentare des-
tinate afecțiunilor vârstei a 

treia și nu numai. Aici, mem-
brii asociației noastre primesc 
recomandări terapeutice în 
funcție de afecțiunile pe care 
le au și pot cumpăra la prețuri 
modice și fără adaos comer-
cial produsele dorite. Am stat 
de vorbă cu domnul Petre 
Spirea, lucrător comercial în 
cadrul punctului Hofigal și 
am aflat care sunt principa-
lele afecțiuni pe care vârst-
nicii le tratează cu ajutorul 
produselor naturiste. Astfel, 
majoritatea au probleme car-
diovasculare, diabet, reuma-
tism, tulburări ale somnului. 
Iată și recomandările: pentru 
afecțiuni cardiace  Coenzi-
ma Q10 cu ulei de cătină, un 
bun antioxidat care întărește 
mușchiul cardiac, echilibrea-
ză colesterolul, contribuie la 
normalizarea tensiunii arteri-
ale, care se poate asocia cu 

alte produse naturiste gen 
Omega 3 și 6 Vegetal.

La acestea se adaugă 
multe sortimente de ceaiuri 
medicinale pe care le puteți 
găsi aici. Sunt doar câteva 
exemple și resurse pentru 
o sănătate optimă. O gamă 
variată a acestor produse o 
puteți vedea prezentată pe 
postul nostru de televiziune 
Omenia TV. „Le recomand 
tuturor vârstnicilor, membri ai 
asociației noastre, să profite 
din plin de aceste avantaje, 
de consilierea pe care le-o 
ofer, sfaturi și recomandări. 
Noi, după cum ați văzut, aso-
ciem produsele care merg pe 
diferite afecțiuni ale vârstei a 
treia. Un mare avantaj sunt 
prețurile mici, prețuri la nivel 
de producător”,  ne-a declarat 
domnul Spirea.  

Ionuț CRIVĂȚ

Reportajul 
integral îl puteți 

viziona pe 
www.omeniatv.ro
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Obiectivul cheie al Orga
nizației Națiunilor Unite pen-
tru dezvoltare durabilă privind 
agenda anului 2030, propus 
de Națiunile Unite la finele 
anului 2015, este eradicarea 
sărăciei la nivel global, pe 
baza obiectivelor de dezvol-
tare ale mileniului, adoptate 
în anul 2000. Aceste obiecti-
ve pot asigura echilibrul între 
cele trei dimensiuni ale dez-
voltării durabile: de mediu, 
social și economic, acoperind 
domenii cum ar fi sărăcia, ine
galitatea, sănătatea, securi-
tatea alimen telor, creșterea 
economică, schim bările clima-
tice, ocupa rea for ței de mun-
că, in frastructura, gestionarea 
dura bilă a resurselor umane. 
În urma discuțiilor, Comisia 
Eu ropeană a propus dublarea 
resurselor bugetare pentru 
sec torul social, unde intră an-
treprenoriatul social, precum 
și finanțarea infrastructurilor 
sustenabile.

Ediția a 7a a Conferinței 
Internaționale de Cercetare 
a Eco nomiei Soci ale CIRIEC 
2019 se desfășoară pentru 
prima dată în Euro pa Centrală 
și de Est așa cum spunea și 
președintele Comu nității Ști
in țifice a CIRIEC de la Uni
versitatea Québec, doamna 
Marie Bouchard: „Este o pre-
mieră pentru o țară fost co-
munistă (...)”. Această ediție a 
avut tema “Eco nomia socială 
și solidară: Spre un nou sis-
tem economic”, l-a avut ca in-

vitat în sesiunea ple nară pe 
domnul Gheorghe CHIOA RU, 
președintele Fe de ra ției Na
ționale “OMENIA” a C.A.R.P.
urilor din România, care a vor-
bit despre vizi u nea Federației 
Naționale “OMENIA”, care sa 
dezvoltat dea lungul timpului, 
precum și despre provocările și 
oportu nitățile acestui drum. La 
masa plenară domnul Gheor-
ghe CHIOARU, ia avut alături 
pe dom nul Adrian MORAR, di-
rector general, Banca Centrală 
Co operatistă CREDITCOOP; 

doam na Raluca OURIAGLI, 
RISE – Rețeaua Română 
de Întreprinderi Sociale pen-Întreprinderi Sociale pen- Sociale pen-
tru Integrarea Muncii; doamna 
Diana CERTAN, Or ganizația 
uma nitară CONCORDIA și nu 
în ultimul rând președintele 
Bernard THIRY, director 
CIRIEC, precum și profesorul, 
José Luis Monzón CAMPOS, 
Universitatea din Valencia, 
Spa nia CIRIEC España.

Conferința a fost or ga ni za tă 
de Centre International de Re
cherches et d’In formation sur 
l’Economie Pu blique, Soci ale 
et Coopérative în colaborare 
cu afiliatul său din România, 
Aso ciaţia Laboratorul de So li
da ritate și partenerii locali Uni
versitatea din Bucureşti, Fa cul
tatea de Sociologie și A sis tență 
Socială și Școala Na  ţio nală 
de Ştiinţe Politice şi Adminis
trative, Facultatea de Manage-
ment și Fundația pentru Dezși Fundația pentru Dez Fundația pentru Dez-
voltarea Societății Civile.

Irina ANDREI

ACTUALITATEA SOCIALĂ

Având în vedere creș
te rea populației în vârstă la 
nivel mondial și creșterea 
longevității, abuzul persoane-
lor în vârstă reprezintă o pro-
blemă din ce în ce mai serioa-
să. Ea afectează sănătatea 
și drepturile omului, sensibi-
lizarea opiniei publice, infor-
marea și prevenirea acestui 
fenomen fiind esențiale.

Adunarea Generală a Na
ți unilor Unite, prin rezoluția 
66/127, a desemnat 15 iunie 
drept Ziua Mondiala a Con
știentizării Abuzului asu  pra 
Vârstnicilor. Aceasta reprezin-
tă o zi a anului în care întrea-
ga lume își exprimă opoziția 
față de abuzurile și suferințele 
provocate generațiilor mai în 
vârstă. În timp ce abuzul îm-

potriva pers oanelor în vârstă 
este încă tabu, subiectul a 
început să câștige vizibilitate 
în întreaga lume, dar rămâ-
ne unul dintre cele mai puțin 
cercetate tipuri de violență în 
anchetele naționale și unul 
dintre cele mai puțin aborda-

te în planurile naționale de 
acțiune. 

Vârstnicii nu se pot 
apăra, sunt vulnerabili

Abuzul asupra vârstnici-
lor este un fenomen global 
și apare în multe forme, in-

clusiv fizic, emoțional, sexu-
al și financiar și, de aseme-
nea, neglijență. Persoanele 
în vâr stă sunt deosebit de 
vulnerabile la abuz, deoare-
ce în multe situații nu pot să 
se apere și să obțină ajutor, 
frica și infirmitatea pot consti-
tui bariere majore în căutarea 
și obținerea de ajutor.

De asemenea, sesizarea 
abuzului la vârstnici nu este 
ușoară, unii dintre aceștia fiind 
izolați de familie și prieteni,iar 
alții abuzați în instituții în care 
acest tip de injustiție nu este 
văzut sau este acoperit, iar în 
unele cazuri, persoanele în 
vârstă nu primesc prioritate 
din partea autorităților în ma-
terie de abuzuri.

Alina PERJOIU

15 iunie - Ziua Mondială a Conștientizării Abuzului asupra Vârstnicilor

Abuzul asupra vârstnicilor, fenomen global

Dezvoltarea durabilă în trecerea 
spre un nou sistem economic
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Luna iunie este o lună 
specială pentru cei care îl cu-
nosc și îl respectă pe domnul 
Gheorghe Chioaru, președinte 
al Asociației C.A.R.P. „OME-
NIA” București și al Federației 
Naționale „OMENIA” a Ca-
selor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România; 
este luna în care sărbătorim 
aniversarea domniei sale.

Orice zi de sărbătoare 
este încărcată de bucurie, 
însă anul acesta ziua șefului a 
avut o însemnătate deosebi-
tă, marcând împlinirea vârstei 
de optzeci de ani: ani plini de 
trudă și de realizări. 

Noi, toți cei implicați în ac-
tivitatea Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA”, suntem bucuroși 
căl avem alături pe domnul 
președinte Chioaru, care este 
un adevărat exemplu pentru 
toți. Prezența domniei sale ne 
inspiră și ne ”obligă” să fim 
mai buni, fapt care face ca 
organizația noastră să aibă 
mereu noi și noi realizări. 

Este bine știut faptul că 
la Omenia oricine poate găsi 
un real ajutor în vremuri de 

restriște. Și, cum lipsa banilor 
aduce sigur „restriște” oricui 
se confruntă cu ea, C.A.R.P.
ul a ajuns singura rezolvare... 
Este trist ca după o viață de 
muncă, în care țiai risipit viața 
și sănătatea, să nuți poți per-
mite cumpărarea unui medi-
cament, o operație, să plătești 
o factură de utilități sau măcar 
degustarea unui fruct de se-
zon. Mai mult decât trist, este 
tragic! 

La toate acestea, dar și la 
multe altele, sa gândit șeful 
nostru când a spus că seniorii 

au totuși dreptul la viață. 
Astfel, a reușit să organi-

zeze servicii multiple de aju-
tor, în afara binefăcătoarelor 
împrumuturi: servicii de îngri-
jire la domiciliu, o masă cal-
dă pe zi, consultații medica-
le, bani nerambursabili oferiți 
celor care trec prin momente 
grele. 

Este formidabil că un 
om a venit cu ani în urmă 
la C.A.R.P. și a sfințit locul. 
Forța cu care coordonează 
activitățile asociației este ui-
mitoare. A înființat Centrul 

de Zi, unde oameni cu inimă 
bună se îngrijesc și de sufletul 
seniorilor, nu doar de sănătă-
te și bunăstare. 

În cercurile de creație, 
mâini îndemânatice, cor, pic
tu ră, cenaclu literar, engleză, 
informatică, seniorii își re
descoperă abilități neștiute, 
care le dau curaj pentru 
proiecte de viitor și le arată că 
vârsta nu este un impediment, 
pentru a lăsa în urmă o 
amprentă cu care nepoții să 
se mândrească! 

Îi suntem recunoscători 
domnului Gheorghe Chioaru 
pentru că ne dă șansa de a 
trăi o viață demnă, de a ne ri
dica deasupra greutăților și a 
neputinței, de a fi mai puternici, 
mai buni, mai motivați. 

Vă mulțumim, domnule 
președinte, pentru întreaga 
dumneavoastră activitate! Vă 
dorim din inimă tot ce este 
mai bun în viață, forță pentru 
viitor, multă sănătate și să vă 
bucurați de o viață lungă ală-
turi de cei dragi! La mulți ani, 
domnule președinte!

Lucia Secoșanu BĂDIȚĂ

CENTRUL DE ZI

Membră a cenaclului lite-
rar al Centrului de Zi ”OME-
NIA” este colega, priete-
na și draga noastră Maria 
Constantin! O minune care 
a trecut prin viață discret, 
modest, crescând prunci și 
dedicânduse familiei. Asta 
la prima vedere... Dar, după 
cum se știe că apele liniștite 
sunt adânci și ascund comori 
nebănuite, tot așa Maria a 
ascuns sub oglinda calmă a 
vieții domestice o viață pli-
nă de tumult, de sensibilita-
te caldă răsfrântă în poezie! 
Fiecare clipă trăită cuminte a 
explodat în vers și ne arată 

câtă bogăție și emoție a pur-
tat în suflet. De altfel, Maria 
este toată numai suflet! Și 
frumos! Frumosul șia lăsat 
amprenta pe chipul și atitu-
dinea ei fiind acum un clar 
exemplu de urmat. A călcat 
în picioare optzeci de primă-
veri și toamne, și lea învins! 
Trece prin timp de parcă 
acesta nar exista! Desigur, 
uneori povara anilor o apasă 
cu grijile, spaimele și cu bolile 
lor, dar trece mai departe cu 
zâmbetul pe buze, având ca 
sprijin doar pe bunul nostru 

Dumnezeu! Și poate zâmbi, 
pentru că în viața sa a reali-
zat comori... Da, comori: doi 
feciori cu care sar mândri și 
regina, și două volume de 
versuri, așa pentru aducere 
aminte! Primul volum, „Florile 
sufletului Mariei” ne vorbește 
despre lupta domniei sale 
cu tinerețea! Al doilea, „La 
pas prin sufletul Mariei”, face 
trimitere la toți cei care iau 
luminat sau înnegurat clipe-
le, oferindule fiecăruia un 
gând. Despre Maria se pot 
spune multe și dacă timpul și 

cuvântul nu pot cuprinde în-
treaga bogăție a sufletului ei, 
noi cei care am avut privile-
giul de a o cunoaște, putem 
fi siguri că suntem câștigați. 
Am văzut ce poate o femeie. 
Mulțumim, Maria! (L.S)

PORTRET DE SENIOR

MARIA CONSTANTIN

Zi specială, zi de sărbătoare!

La mulți ani spornici și sănătoși, 
domnule președinte!
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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

Vă punem la dispoziție datele de contact ale 
casierilor zonali (numerele de telefon le găsiți pe 
site-ul www.carp-omenia.ro) și adresele 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  Str. IZVORUL RECE, nr. 3, bl. S14, sc. B, ap. 3, 

Sector 4 - 0752.001.416.

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.carp-omenia.ro, www.omeniatv.ro 
sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  “OMENIA” București 
din Str. Amurgului nr. 53, cod poștal 051983, Sector 5, București. 

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

și întinde o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.

DAȚI 1 LEU 
PENTRU 
CANTINA 
SOCIALĂ
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PRIETENII OMENIEI

A s o c i a ț i a 
C.A.R.P. „OMENIA” 
Bu  curești șia făcut 
un scop și șia con
solidat menirea prin 
susținerea și ajuto-
rarea persoanelor 
de vârsta a treia. 
De foarte multe ori 
eforturile noastre 
au fost completate și de spri-
jinul pe care alte ONGuri lau 
oferit și cărora le mulțumim. 
Un prieten de încredere și un 
partener extraordinar lam 
găsit în Asociația Banca pen-
tru colectarea și distribuția 
alimentelor condusă de dom-
nul Gabriel Sescu.

Recunoaștere 
internațională

Proiectul Banca pen-
tru Alimente al Aso ciației 
Banca pentru colectarea și 
distribuția alimentelor a fost 
acceptat ca Proiect Parte-
ner al Federației Europene a 
Băncilor de Alimente, în ca-
drul Convenției anuale FEBA 
2019. Asociația românească 
a luat ființă în urmă cu trei 
ani din dorința membrilor 
fondatori de a pune în slujba 
societății un instrument prin 

care produsele alimentare 
și de igienă personală afla-
te în termen de valabilitate, 
precum și cele care nu mai 
sunt necesare deținătorilor, 
dar care sunt bune pentru 
utilizare, să fie colectate, 
de po zitate corespunzător 
și apoi redistribuite gratu-
it or ganizațiilor care oferă 
servicii sociale per soanelor 
defavorizate. Banca ne 
este un partener de nădej-
de în demersurile noastre 
de protecție socială. Ceea 
ce face această asociație 
are dublu impact pozitiv. În 
primul rând contribuie prin 
aceste donații la bunăstarea 
persoanelor defavorizate, 
în cazul nostru persoane-
le de vârsta a treia și, în al 
doilea rând, previne și luptă 
împotriva risipei alimentare, 
o problemă din ce în ce mai 
acută pe plan mondial. (I.C.)

Asociația Banca pentru colectarea 
și distribuția alimentelor

Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul de distribuție al produselor naturiste HOFI-
GAL din cadrul Asociației C.A.R.P. „OMENIA” București 
vă propune o serie de produse de succes în rândul vârst-
nicilor, fără adaos comercial și pentru toate buzunare-
le. Un cocktail de sănătate pentru afecțiunile dumnea-
voastră: REGLACID pentru îmbunătățirea digestiei și 
buna funcționare a tractului gastro-intestinal, menține 
aciditatea gastrică în limite normale și are rol de a pro-
teja mucoasa gastrică; SPIRULINĂ - pentru revitaliza-
rea organismului, care asigură funcționarea normală 
a ficatului și susține sănătatea inimii și a vaselor de 
sânge; PROTECTOR  
HEPATIC FORTE, un 
produs natural bogat 
în substanțe biologic 
active care furnizează 
fitonutrienți esențiali 
regimului igieno-die-
tetic pentru protejarea 
și regenerarea celulei 
hepatice, pentru sti-
mu larea activității sis-
temului imunitar.

S-au mai deschis 
două casierii!

Recent, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” Bu-
cu rești și-a deschis DOUĂ NOI CASIERII în 
SECTORUL 1, pe Str. Făurei nr. 1, Bl. P11, 
Ap. 28, interfon - 28. De talii la tel. 0752.001.441. 
Mijloace de transport - 65, 86, 112, 331 (stația 
PAJURA) și SECTORUL 4, pe Str. Izvorul Rece 
nr. 3, Bl. S14, Sc. B, Ap. 3, Parter, interfon - 003. 
Detalii la tel. 0752.001.416. Mijloace de trans-
port - 76, 381, 116, 141 (stația Brâncoveanu).


