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Doamnelor
și domnilor,
Suntem onorați să vă prezentăm primul număr al revistei
internaționale Vocea Seniorului European, publicație editată ca
parte a proiectului SASME (ang. Social Activation of Seniors Through
Media Education – Activarea Socială a Seniorilor prin intermediului
educației media). Principalul organizator al proiectului, inițiat în
martie 2017 în Cracovia, este Asociația MANKO / Vocea Seniorilor.
Acesta are în vedere promovarea acțiunilor inovatoare ale Asociației
MANKO / Vocea Seniorilor care se referă la activarea seniorilor prin
intermediul educației privitoare la mass media și încurajarea stilului
de viață sănătos în țările UE.
Programul SASME este implementat, acum, de organizațiile
noastre partenere: în Germania (AKO Bennohaus), România
(Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente) și Lituania (Social
Innovation Fund). Acesta va fi promovat și pentru organizațiile
poloneze de seniori. Există trei instrumente care vor fi utilizate pentru
educarea seniorilor: revista Vocea Seniorului European,sesiuni
de instruire pentru organizațiile de seniori și jocul de societate
educațional “La drum. EU în EUropa” (mai multe informații despre
joc, la paginile 16-17). Vocea Seniorului European, ca și versiunea
sa poloneză, va fi o publicație nu doar creată pentru seniori, dar și
creată de aceștia. Sesiunile de instruire SASME le vor da ocazia să
obțină abilitățile necesare de jurnalism, ca și cunoștințele privitoare
la activarea într-un biroueditorial.
Cooperarea noastră cu organizațiile partenere a demonstrat că
fiecare are multe de oferit. Fiecare organizație este reprezentată de
un ambasador, un senior care acționează în favoarea comunității
sale locale. De asemenea, prezentăm rapoartele de la evenimentele

seniorilor din țările partenere. Mai mult, fiecare partener a pregătit
scurte sfaturi referitoare la siguranța seniorilor. Subiectele, cum ar fi
hoții de buzunare din tramvaie, sunt universal valabile, astfel încât
sunt utile pentru cititorii noștri din întreaga Europă.
De asemenea, recomandăm articolul din secțiunea “Inovare” în
cadrul căruia este prezentat proiectul apartament showroom pentru
vârstnici. Articolul discută problema creării unui apartament care
să ia în considerare nevoile seniorilor. Puteți vedea, de asemenea,
cum arată apartamentul realizat in Varșovia. Există și multe aspecte
interesante discutate în secțiunea “Sănătate”. Dr. Izabela Załęska
ne oferă câteva sfaturi pentru îngrijirea pielii primăvara, iar Konrad
Kundys ne informează că trebuie să avem grijă de picioare dacă
vrem să avem o coloană sănătoasă, iar Dr. Paweł Szymanowski
explică ce este incontinența urinară și cum să o combatem.
Ne bucurăm că, mulțumită editării revistei Vocea Seniorului
European, campaniile sociale ale Asociației MANKO/Vocea Seniorilor
organizate cu succes în Polonia, “Senior cu Stil” și “Grădinar Senior” au
devenit internaționale. Suntem siguri că, pentru cei care ne-au trimis
fotografiile lor, grădinăritul și moda reprezintă pasiuni autentice. Le
ținem pumnii și invităm cititorii să participe la competițiile noastre.

Łukasz Salwarowski

SPONSORI ONORIFICI ȘI PARTENERI
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AMBASADOR

JOANNA TALAR

HELGA MÖSELER

- activist social implicat, ambasadorul Cardului Național al
Seniorilor și al revistei Vocea Seniorilor

De peste 50 de ani, d-na. Helga Möseler este membră a Wohnungsverein și locuiește în Münster. Este pasionată de acordeon
și de peste 25 de ani, asigură reprezentanții pentru locuitorii centrului de seniori Klarastift, în mod voluntar.
Totul a început în 1989. La acel moment, d-na. Möseler crease
un cor alcătuit din aproximativ 100 de persoane care se reuneau
o dată pe săptămână. În cadrul acestuia, se cântă multe cântece și, bineînțeles, sunt luați în considerare cântăreții seniori. Cu
toate că partiturile sunt distribuite participanților în timpul fiecărei reuniuni, d-na. Möseler insistă ca anumite cântece să fie memorate. Aceasta spune că antrenarea creierului seniorilor este
o componentă importantă a desfășurării activităților cu aceștia.
Cântecele sunt alese, adeseori, pentru reprezentanții viitoare ale corului. Acestea sunt cântate în cadrul sărbătorilor de la
Klarastift, cum ar fi, de exemplu Carnavalul, Sărbătoarea Verii,
Sărbătoarea Vinului și Crăciunul.
D-na. Möseler s-a împrietenit cu mulți dintre „fanii” ei. La începutul fiecărei reprezentanții, D-nei. Möseler cântă o serenadă
și oferă un trandafir seniorilor care și-au aniversat ziua de naștere
în timpul săptămânii anterioare.
Odată pe an, are loc așa-numitul Festival al Cântăreților în
Mariensaal, la sanatoriul Maria Trost, sub supravegherea Dnei.
Mösler – 10 coruri cu peste 200 de cântăreți din diverse sanatorii.
Dna. Helga Möseler deține trei acordeoane mari, unul dintre
ele fiind păstrat în permanență la Klarastift, aspect care demonstrează implicarea sa pentru desfășurarea spectacolele viitoare.

Dna. Talar este un colaborator cu vechime al Asociației MANKO / revistei Vocea Seniorului European. Aceasta a lucrat ca profesor, timp de 35 de ani. La momentul respectiv, a fost membră și
a Uniunii Poloneze a Profesorilor. În interviul pentru Vocea Seniorilor, a declarat: “Dintotdeauna, am simțit nevoia desfășurării unei
activități sociale suplimentare”.
După decesul soțului său, a decis să se implice în activități de
voluntariat care au în vedere ajutarea vârstnicilor. A fost aleasă în
Consiliul Seniorilor al Cracoviei, câștigând cu o majoritate covârșitoare. Consiliul este o instituție consultativă care are în vedere
reprezentarea intereselor seniorilor în cadrul primăriei. Ca membră a Consiliului, Dna. Talar a aflat despre Cardul Național al Seniorilor și Vocea Seniorilor. La scurt timp după aceea, a devenit
ambasadorul nostru.
Ca parte a activității sale de ambasador, Dna. Talar organizează reuniunile seniorilor, pentru membrii organizațiilor de seniori, ca și pentru cei care nu sunt membri, cu privire la dezvoltările
imobiliare. Până acum, a gestionat 700 de carduri. A primit recent
aprecieri, atunci când a primit medalia pentru sprijinirea militarilor pensionari ai Poloniei și din nou, în cadrul Zilei Seniorilor.
Dna. Talar este și fan al muzicii fiind și, membră a Clubului Prietenii Operei. În cadrul Consiliului Seniorilor din Cracovia, aceasta activează în Comisia Culturală, colectând informații despre
evenimentele culturale disponibile vârstnicilor din Cracovia și
din zonele învecinate. De asemenea, este președinta Forumului
pentru Șanse Egale și Drepturile Femeilor din Cracovia.

P O LO N I A
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NICOLAE VLAD
Sunt președintele Asociației Seniorilor din Timișoara. Suntem
un ONG, o asociație apolitică, autonomă, independentă, non-guvernamentală, cu personalitate juridică privată. În activitatea
noastră, ne ghidăm după încrederea în principiile care aduc beneficii societății civile și le respectăm. ONG-urile sunt catalizatori
și vectori, asigurând o viziune civică nouă pentru egali, la nivel
local și european.
Seniorii activi sunt modele de viață și coeziune socială care
performează mai bine prin respectarea principiilor democrației
aplicate în societate. Principiile sunt: Demnitate, Decență, Dezbatere, Dialog și Diplomație.
ASMT (Asociația Seniorilor din Municipiul Timișoara) semnifică: Argument, Stimă de sine, Motivație, Tenacitate.
ONG semnifică: Optimist, Nobil, Generos.
CLUB semnifică: Comunicativ, Longeviv, Util.
SENIOR semnifică: Semnificativ, Eficace, Notoriu, Ilustru, Optim, Resurse.
Activitățile ASMT sunt: cor, club de dans, grup de teatru, Cenaclu Literar, grup de voluntari la Filarmonică, grup de voluntari
la TVR Timișoara, club de desen și pictură, club de șah, table,
domino și rummy, ca și club de scrabble.
ASMT are 125 membri seniori, dintre care 85 sunt activi și 40
pasivi. Asociația Seniorilor din Municipiul Timișoara a fost fondată în 15 ianuarie 2004. ASMT a fost fondată datorită convingerii,
înțelepciunii, experienței și voinței comune a tuturor membrilor.
Organizația participă la proiecte UE, ISPA, FARE, SAPARD, EUROPA și NEIGHBOURS (Serbia și Ungaria).

ROMÂNIA

VINCĖ VAIDEVUTĖ
KAUZAITĖ-MARGEVIČIENĖ
Vincė este unul dintre sutele de copii născuți în trenurile care
îi duceau spre Siberia. Fetița a primit două nume, unul după tatăl său, Vincas, și celălalt după ducele Vaidevutis, un personaj
istoric.
Vincė-Vaidevutė și mama ei au petrecut 12 ani în exil. Tatăl ei
a decedat la un an și jumătate după sosirea în Siberia, din cauza
condițiilor grele de trai.
În 1959, familiei i s-a dat voie să revină în Lituania, dar nu
a avut bani să cumpere biletele de tren. Un an mai târziu, au putut pleca spre Lituania.
“Am început să lucrez la 14 ani, deci m-am transferat la cursurile de liceu în regim seral pentru a-mi continua educația.
După finalizarea cursurilor, mi-am continuat instruirea la Universitatea Vilnius, Școala de Științele Naturii. După absolvire, am lucrat în cadrul unei clinici de oncologie, ca tehnician laborator,
iar în 1985, m-am mutat în Kaunas. În 1988, când a fost fondată
Uniunea Lituaniană a Prizonierilor Politici și Deportaților (LPKTS),
am luat rapid decizia de a mă alătura și am început să fiu activă
în domeniul politicii,“ își amintește Vaidevutė.
Între 1995 și 2011, Vincė-Vaidevutė a fost aleasă ca membră
a Consiliului Orășenesc Kaunas. Pe durata mandatului, a activat
ca vice-primar al orașului Kaunas. De asemenea, a fost directorul
Departamentului de Servicii Sociale, Cultură și Educație pentru
Districtul Kaunas, între 1997 și 2004. De asemenea a lucrat ca și
membră a Parlamentului între 2004-2016. Continuă să se implice
în LPKTS, este activă în viața publică dedicată reprezentării intereselor senioriilor și păstrării moștenirii istorice a Lituaniei.

LITUANIA
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SENIOR STILAT

SENIOR
CU STIL
DIN
EUROPA
CAMPANIA „SENIOR CU STIL”ESTE ORGANIZATĂ
CU SUCCES DE UN BIROU EDITORIAL POLONEZ
AL REVISTEI VOCII SENIORILOR DE MULȚI ANI,
LA NIVEL NAȚIONAL ȘI LOCAL. LA ÎNCEPUT,
INIȚIATIVA A FOST DE A INVITA TOȚI SENIORII
CARE ÎNCĂ SE SIMT ATRĂGĂTORI SĂ NE TRIMITĂ
FOTOGRAFII CU EI.
Nu doream să publicăm fotografii cu modele profesioniste, ci doar să încurajăm femeile obișnuite să se îngrijească și să-și creeze propriul look stilat prin purtarea
hainelor în care se simt comod. Publicăm aceste fotografii de mulți ani, în publicația noastră, adăugând ponturi
ale ambasadorului nostru, Hanna Piekarska, un model de
peste 60 de ani.
Următorul pas a fost organizarea spectacolelor de
modă pentru seniori, în Cracovia, pe durata celei de-a patra ediții a Zilei Seniorilor sărbătorită la nivel național și local, în Cracovia. Multe femei și-au îndeplinit visul de a defila pe podium. La spectacolele de modă, ca și în revistă,
seniorii cu stil își poartă propriile haine casual. Aceasta
deoarece suntem convinși că fiecare femeie are în garderobă o ținută în care arată extraordinar.
Doamnele care ne-au trimis fotografiile și au participat la spectacole ne-au ajutat să schimbăm imaginea
seniorilor din Polonia. Împreună, am arătat că persoanele vârstnice pot arăta bine și pot fi fericite și creative.
Suntem bucuroși că, în prezent, și seniorii din țările noastre partenere își vor putea descoperi frumusețea.Printre
doamnele pe care le prezentăm în primul număr, se află
câteva elegante, cum ar fi Zita Kontrimienė din Lituania,
ca și Gisela Thiel din Germania, care poartă haine nu atât
la modă, cât alese cu gust. Fiecare dintre acestea doresc
să arate bine, indiferent de vârstă.
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AURICA CHISALITA, ROMÂNIA

HANNA PIEKARSKA, POLONIA

GRAŻYNA BIAŁOPIOTROWICZ, POLONIA

EUROPEAN

ZITA KONTRIMIENĖ, LITUANIA

LIUDMILA MECAJEVA, LITUANIA

MARGA FISCHER, GERMANIA

Concurs
SENIOR STILAT

Vă rugăm să ne trimiteți fotografiile
dvs. pe adresa (Cristina Sas, adresa de
e-mail: cristina.sas@cpip.ro).
În secțiunea Subiect, vă rugăm să treceți
“Senior cu Stil” și numele dvs.
Cele mai bune fotografii
vor fi publicate în revistă.
GISELA THIEL, GERMANIA
EUROPEAN
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Fot. Bohoboco WARSAW/Helena Norowicz

Stimate Senior,
Trimiteți-ne o
fotografie a unei
ținute uimitoare
și demonstrați
tuturor că femeile
peste 60 de
ani sunt încă
frumoase!

BUNE PRACTICI

P O LO N I A

A PATRA EDIȚIE A ZILEI
NAȚIONALE A
SENIORILOR IN CRACOVIA



ANUL ACESTA, 1200 DE SENIORI DIN ÎNTREAGA POLONIE
AU PARTICIPAT LA ZIUA NAȚIONALĂ A SENIORILOR DIN
CRACOVIA. TOȚI AU DOVEDIT CĂ VÂRSTA NU REPREZINTĂ UN OBSTACOL ÎN CALEA REALIZĂRII PROPRIILOR HOBBYURI. ÎN DATA DE 15, ORAȘUL A FOST DEDICAT ÎN TOTALITATE
SENIORILOR.
Ziua Națională a Seniorilor este organizată în Cracovia pentru
a patra oară, de Asociația MANKO / Vocea Seniorilor. Principalul scop al evenimentului este activarea seniorilor. Anul acesta,
promovarea campaniei a avut în vedere, în principal, persoanele
care nu sunt membre ale niciunei organizații a seniorilor. Pentru majoritatea persoanelor de acest tip, prezenta ediție a evenimentului a reprezentat o oportunitate unică de a ieși în oraș, de
a întâlni oameni noi și de a petrece timp împreună.
Totul a început cu Sfânta Liturghie. După aceea, peste 1.200
de seniori, inclusiv reprezentanți ai unui număr de 50 de organizații ale seniorilor, au mărșăluit pe străzile Cracoviei către Centrul
Kijów, acolo unde au început prelegerile. Parada colorată a seniorilor a devenit o ocazie importantă de demonstrare a bucuriei
de a trăi de oamenii de peste 60 de ani. Participanții au creat
o imagine nouă, pozitivă, a seniorului polonez – o persoană fericită, deschisă și activă.
În Centrul Kijów, seniorii au avut oportunitatea de a beneficia
de un consult medical gratuit și de a lua parte la prelegeri referitoare la sănătate, securitate, aspecte economice și activare
socială. Toată lumea a putut să-și verifice starea de sănătate, beneficiind de testele de evaluare și prevenție, examinare a văzului
și auzului și spirometrie.
Cardul Național al Seniorilor din Polonia s-a bucurat de
o mare apreciere la nivelul seniorilor. Peste 100 de oameni au
primit Cardul care le acordă reduceri la mai mult de 1.000 de
companii din întreaga Polonie. Grupul extins de partener include
companii medicale, cinematografe, teatre și cafenele. De aceea,
sperăm că deținerea Cardului va deveni o oportunitate de îngrijire a stării de sănătate a fiecărei persoane, în mod regulat, ca și
de a ieși în oraș mai des.
Cât privește partea de prelegeri, acestea au depățit complet
așteptările participanților. Discursurile au fost variate, din punct
de vedere tematic, și nu foarte lungi. DJ Wika a convins toți participanții că dansul și muzica pot reprezenta un tratament împotriva singurătății, iar Marek Pilch, Ambasadorul Sportului, a dovedit că persoanele pot fi active și peste 60 de ani. De asemenea,
spectacolul Doamnelor Stilate pe durata Show-ului de Modă
pentru Seniori a suscitat atenția publicului spectator. Doamnele
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au purtat haine casual, demonstrându-ne că femeile pot fi frumoase în ciuda vârstei înaintate sau a sumelor reduse de bani
cheltuite.
Asociația MANKO a organizat și evenimente de amuzament.
Pe scenă, a avut reprezentanții formația “Małe Słowianki”, care
a întâmpinat participanții. Prezența membrilor săi este foarte importantă deoarece patronul prezentului eveniment al Zilei Seniorilor, Władysława Maria Francuz, a decedat recent. Aceasta
a fondat formația, dar a fost și Ambasadorul revistei Vocea Seniorilor și inițiatoarea ediției anterioare a Zilei Seniorilor. Participanții au avut oportunitatea, de asemenea, să vadă un spectacol al
formației “Prasłowianki”.
Cea mai animată parte a evenimentului a fost petrecerea
multigenerație cu DJ Wika, ambasadorul revistei Vocea Seniorilor. Sala a fost plină de persoane care au dansat, iar muzica nu
a fost deloc de modă veche.
Suntem bucuroși să anunțăm că multe instituții publice au
decis să acționeze ca patroni ai evenimentului: Ministerul Familiei, Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul Sportului și Turismului,
Comisia Parlamentară pentru Politici pentru Seniori, Președintele Cracoviei, Mareșalul Voievodatului Polonia Inferioară. De asemenea, am primit sprijin financiar de la Departamentul Mareșalului Voievodatului Polonia Inferioară, Ministerul Familiei, Muncii și
Politicilor Sociale și Agenției pentru Dezvoltare Regională a Voievodatului Polonia Inferioară.

EUROPEAN

GERMANIA

SENIORAMA

– O EMISIUNE TV (NU DOAR) PENTRU
DE BÄRBEL ELSTRODT
SENIORI



DEȚINEREA HOBBY-URILOR NEOBIȘNUITE, EXPERIMENTAREA LUCRURILOR NOI, UTILIZAREA VECHILOR REȚELE ȘI CUNOAȘTEREA OAMENILOR NOI,
CA ȘI VIZIONAREA DE FILME DRĂGUȚE
DIFUZATE PE POSTUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE, LUNAR, ACESTEA SUNT DOAR
CÂTEVA MOTIVE PENTRU CA UN GRUP DE
SENIORI SĂ CREEZE UN GRUP DE PRODUCȚIE DE FILM ACUM DOUĂZECI DE ANI.
CHIAR DACĂ ȘI-AU ÎNCHEIAT CARIERELE,
DOREAU SĂ RĂMÂNĂ ACTIVI ȘI, ASTFEL,
AU DECIS SĂ CREEZE O EMISIUNE DE TELEVIZIUNE SPECIALĂ PENTRU SENIORI.
Multe persoane interesate au venit, multe au plecat, începuturile nu au fost ușoare. Multe întrebări trebuiau să primească răspunsuri, chiar de la început, inclusiv cele referitoare la aspectele
tehnice: “Cum se produce o emisiune?” “Cine poate filma?” “Cine
poate scrie un scenariu?” “Cine poate monta?” “De unde preluăm
subiectele?” “De ce sunt interesați seniorii?” Toată lumea era conștientă că trebuiau făcute multe. Dar, după o scurtă perioadă, grupul s-a dezvoltat și fiecare și-a preluat rolul.
Data primei emisii, în toamna anului 1997, se apropia și toată
lumea se întreba care va fi denumirea “copilului”. Echipa s-a decis asupra numelui “seniorama” pentru a indica clar că respectiva
emisiune se concentra pe vârsta a treia, din perspectiva seniorilor.
Emisiunea lunară a avut peste 240 de ediții. Ce oferă publicului
său țintă? Prezintă expoziții, concerte și piese de teatru, reportaje
de la aeroport și de la primărie, vizitează obiective turistice și grădini înflorite sau invită publicul să se alăture unui tur cu mașini de
epocă sau baloane cu aer cald. Deoarece se concentrează pe publicul vârstnic, echipa este preocupată de pronunția clară și evită
utilizarea muzicii stridente sau a mișcărilor și montajelor haotice. Și
unde își găsesc subiectele? E simplu: pe stradă. Grupul este foarte
atent la aspectele de care sunt interesați membrii săi.
În cadrul unei reuniuni săptămânale, aceștia discută despre
toate etapele necesare de efectuat. Un editor și unul sau doi cameramani se întâlnesc și produc un clip video. Mai întâi, este scris
un scurt scenariu, iar apoi se filmează, materialul este montat și to-

tul este pregătit. Fiecare membru deține propriul computer pentru
a lucra de acasă, acesta fiind un avantaj al deținerii unui asemenea
hobby. Anterior prezentării emisiunii ca întreg, partea de moderare
este filmată și, apoi, un grup înregistrează DVD-uri pentru ceilalți.
Seniorama a fost transmisă pe canalul de televiziune publică Muenster timp de 11 ani și s-a bucurat de popularitate. NDR,
ZDF și EuroNews au transmis știri despre activitățile grupului și
unii studenți chiar au realizat studii de caz asupra emisiunii. Christa Geissler și Monika Held au scris un capitol despre Seniorama în
cartea lor Die Generation Plus lebt ihre Zukunft (Generația Plus își
trăiește viitorul).
Din 2009, nu mai există canale de televiziune pe vechile structuri, sprijinite de autoritățile mass media. De aceea, membrii seniorama au decis să-și publice emisiunea pe Internet, din 2008.
De la începutul anului 2010, Seniorama se poate vedea din nou la
televizor, pe canalul educațional nrwision, acolo unde este salvată
și în arhiva media.

În aprilie 2017, grupul și-a aniversat cel de-al 20-lea
an de existență cu mulți invitați.
www.seniorama-muenster.de
SENIORAMA la TV: în fiecare lună, la nrwision,
unitatea media, locul 138
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BUNE PRACTICI

ROMÂNIA

PASIUNE PENTRU MUZICĂ
ȘI DANS

DANSUL REPREZINTĂ UN MIJLOC ARTISTIC DE EXPRIMARE A UNUI MESAJ PRIN INTERMEDIUL UNEI SUCCESIUNI DE MIȘCĂRI VARIATE ȘI ARTICULATE ALE CORPULUI, CARE SUNT EFECTUATE PE RITM MUZICAL. ÎN GRECIA
ANTICĂ, DANSUL A FOST UNA DINTRE DISCIPLINELE FUNDAMENTALE ALE EDUCAȚIEI, DISCIPLINE CARE AU FOST CONSIDERATE EFICIENTE PENTRU STABILIREA, MENȚINEREA ȘI
ÎNTĂRIREA SENTIMENTELOR DE SOLIDARITATE SOCIALĂ. ÎN
ACEST SENS, AU FOST PRACTICATE DANSURI MILITARE, VINTAGE ȘI PACIFICE. LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL 18-LEA, VALSUL S-A EXTINS DE LA VIENA, FIIND UN DANS DERIVAT DE LA
LANDLER. ÎN ACELAȘI TIMP, ALTE TIPURI DE DANS CARE ERAU
CARACTERISTICE UNOR OAMENI DIFERIȚI, PRECUM MAZURCA, POLCA, BOLERO, JOTA, FANDANGO, CEARDAȘ ETC. AU ÎNCEPUT SĂ FIE IMPUSE. ACESTE TIPURI DE DANS AU PĂTRUNS
ÎN TOATE MEDIILE SOCIALE, ȘI AU AVUT UN ROL IMPORTANT
ÎN STABILIREA ȘI AFIRMAREA ȘCOLILOR NAȚIONALE.
Poporul român se bucură de dansuri variate, care pot fi practicate individual sau în grup (perechi, linii, cercuri), și care diferă
de la o regiune la alta. Cele mai răspândite dansuri sunt sârba,
hora, învârtita, călușul și multe altele. În ceea ce privește creativitatea muzicii românești, dansurile populare au fost folosite
pentru prima dată în aranjamente, rapsodii instrumentale, și au
devenit apoi baza unui proces mai elaborat, ajungând la invențiile unor ritmuri melodice, care au fost sugerate de structuri tipice.
Grupul de dans care aparține Asociației Seniorilor din Timișoara și care este intitulat ,,Senioarele’’, este format din 14 femei
cu vârsta cuprinsă între 60 respectiv 80 de ani, care au o pasiune
bine definită pentru muzică și dans, și care nu sunt doar soții,
mame sau bunici, ci sunt femei care se întâlnesc de două ori pe
săptămână pentru a dansa, dar și pentru a exersa cu scopul de
a susține diferite spectacole la care acestea sunt invitate.
Unul dintre multitudinea de spectacole la care acestea au
luat parte, a fost concursul denumit ,,Românii au talent’’, care
a avut loc la nivel national, și în urma căruia acestea au ajuns
în semifinală. ,,Românii au talent’’este o emisiune de televiziune
care a debutat la postul de televiziune ,,Pro TV’’, în februarie 2011.
Proiectul este o franciză Got Talent, un program de televiziune
de tip concurs, care a fost dezvoltat de compania britanică Simco Limited, și care îi are ca gazde pe Smiley și Pavel Bartoș. Juriul
emisiunii este compus din Andra (cântăreață), Florin Călinescu
(actor și prezentator TV), Mihaela Rădulescu (model și prezentator TV) și Andi Moisescu (prezentator TV). Marele premiu este în
valoare de 120.000 de euro. Peste 4 milioane de telespectatori
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din întreaga țară urmăresc acest spectacol TV. De asemenea, în
capitala Banatului, Timișoara, în fiecare lună se organizează balul
pensionarilor, unde timp de 7-8 ore peste 200 de pensionari se
dezlănțuie pe ringul de dans pe muzica tinereții lor, unde grupul
de dansatoare este aproape nelipsit.
Încă din cele mai vechi timpuri, muzica și dansul au fost prieteni ai sufletului uman. Atât la bucurie, cât și la necaz, muzica și
dansul sunt o consolare a sufletului, și reprezintă două dintre cele
șapte arte alături de pictură, sculptură, arhitectură, poezie și film.
Dansul și muzica înseamnă sănătate, mișcare, o stare bună
de spirit, mai exact, într-un cuvânt acestea înseamnă ,,viață’’, și
reprezintă cel mai bun mod de a socializa și de a petrece timpul
pentru persoanele în vârstă și nu numai. Pe de altă parte, dansul
promovează sensibilizarea corpului – și conștientizarea mediului
– și dezvoltă metode de comunicare, care sunt foarte avantajoase pentru sănătatea umană.
Mai mult decât atât,oamenii au căutat de-a lungul vieții lor
să își exprime gânduri, sentimente, dar și fenomene prin intermediul dansului. Avem șansa de a observa motivele pentru care
dansul a fost o parte a vieții umane pentru atât de mult timp –
chiar și specialiștii, cercetătorii și medicii au învățat să folosească acest tip de artă în beneficiul nostru.Prin urmare, dansul este
atemporal și fără vârstă, ceea ce înseamnă că acesta poate fi
realizat de orice persoană care are o pasiune pentru artă, sau
poate fi privit ca o simplă relaxare.
Haideți să nu ne lăsăm învinși de ani și de boală, și să ne bucurăm de muzică, dans și de tot ceea ce ne oferă viața!
SCRIS DE STELA ANA MICOTA

EUROPEAN

LITUANIA

“FOCUL LIBERTĂȚII PENTRU
GENERAȚIILE VIITOARE”



DE TREI DECENII, ÎN LUNA AUGUST, ÎN ARIOGALA, ÎN
APROPIEREA RÂULUI DUBYSA, UNIUNEA LITUANIANĂ
A PRIZONIERILOR POLITICI ȘI DEPORTAȚILOR ORGANIZEAZĂ O REUNIUNE A LITUANIENILOR CARE AU FOST
FORȚAȚI SĂ TRĂIASCĂ ÎN LOCALITĂȚILE NORILSK, NOVOSIBIRSK, OMSK, MAGADAN, TOMSK, IGARKA, LA MAREA LAPTEV ȘI KRASNOYARSK, ATUNCI CÂND ERAU TINERI. CHIAR
ȘI ACOLO, CONCETĂȚENII NOȘTRI ȘI-AU PĂSTRAT ÎNCREDEREA ÎN LIBERTATE ȘI INDEPENDENȚĂ. NU TOȚI AU REVENIT ACASĂ, ÎNSĂ CU TOATE ACESTEA, CEI CARE S-AU ÎNTORS TRĂIESC ÎNTR-UN MOD CARE IMPLICĂ ÎMPIEDICAREA
REPETĂRII EVENIMENTELOR DESTRUCTIVE ALE NAȚIUNII.
ACEȘTIA SUNT PĂSTRĂTORII MEMORIEI ISTORIEI LITUANIEI
ȘI CETĂȚENI SENIORI FOARTE ACTIVI AI ȚĂRII NOASTRE.
Inițiatorii reuniunii tradiționale din Ariogala, care a devenit un
eveniment internațional, au denumit-o "Focul Libertății pentru
Generațiile Viitoare", aceasta desfășurându-se de cincisprezece
ani, iar știrile despre reuniunea internațională "Su Lietuva sirdy"
(“Cu Lituania în inimi”) au ajuns la lituanienii răspândiți în întreaga lume în ultimii doisprezece ani. La reuniunea din acest an, au
participat aproximativ 7.000 de persoane din locații diferite din
Lituania și comunitățile lituaniene de peste granițe.
Deportații, prizonierii politici și participanții la luptele pentru
libertate s-au prezentat alături de familiile lor, copiii și nepoții,
venind din locuri și țări îndepărtate. Este o onorare pentru conducătorii țării și membrii Parlamentului Lituaniei să participe la
eveniment, în fiecare an.
Anul acesta, participanții au plecat la biserică la ora 9:00,
aliniindu-se pe Valea râului Dubysa. Atunci când participanții au
trecut de cercul onoarei, au trecut pe sub steaguri, către tinerii
lunetiști din Ariogala, drapelele Lituaniei, Letoniei și Estoniei au
fost arborate, simbolizând unitatea popoarelor noastre și lupta
pentru libertate și înfrățire.
Arhiepiscopii Sigitas Tamkevicius și Lionginas Virbalas au
efectuat liturghia.

La finalul acesteia, atleți au purtat făclia. Focul este purtat de
la altar către monumentul Soldatului Necunoscut. Petras Sventickas, persoană deportată din regiunea Tomsk, Alvydas Semaska și familia sa numeroasă, ca și mulți alții au purtat făclia.
În perioada 1940-1952, ocupația sovietică a exilat peste
275.000 de lituanieni în tabere și prin acțiuni de deportare. Au
existat 50.000 de persoane deportate din Lituania și mai puțin
de jumătate sunt membrii Uniunii Lituaniene a Prizonierilor Politici și Deportaților. Pe baza afirmațiilor conducătorului Uniunii,
Gvidas Rutkauskas, mai trebuie făcute multe, pentru păstrarea
amintirii luptătorilor pentru libertate și a deportaților, în vederea
comemorării acestora.
Felicitări au fost transmise de Președinta Lituaniei, Dalia
Grybauskaite, iar participanții la reuniune au primit felicitări, de
asemenea, de la conducătorul Parlamentului Lituanian, Viktoras
Pranckietis, și de la Prim Ministrul Saulius Skvernelis.
La reuniune, în cortul dedicat dezbaterilor, a fost prezentată
expoziția "Baschetul în taberele sovietice și în timpul deportării"
și au fost găzduite lansări de cărți.
Toți participanții au plecat de la reuniune cu Lituania în inimi
și își vor continua călătoria vieții păstrând amintirea istoriei națiunii lor.
DALIA POSKIENE
Membră a Uniunii Lituaniene a Jurnaliștilor
Președinta Asociației Lituaniene a Femeilor
din Mediul Academic (LUMA)
Președinta Asociației XXVII a Iubitorilor de Carte
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SENIOR GRĂDINAR

SENIOR GRĂDINAR

MARIAN ANTONI KRZEWIŃSKI, POLONIA

ALDONA KAZLAUSKIENĖ, LITUANIA

MIHAI CRACIUNESCU, ROMÂNIA

ELEONORA CHMIELARSKA
DIN BOCHNIA (89 ANI),
AMBASADOAREA COMPETIȚIEI
ȘI VOCII SENIORILOR.

SENIOR
GRĂDINAR

STIMATE SENIOR,

Vă face plăcere să lucrați în grădină în timpul liber? Sau
poate dețineți un balcon decorat cu flori? Arătați-ni-l și
încurajați și alte persoane să vă urmeze exemplul!
Vă rugăm să ne trimiteți fotografii ale grădinii dvs.
(maxim 3) pe (Cristina Sas, adresa de e-mail:
cristina.sas@cpip.ro). Vom alege cele mai bune
fotografii ale grădinilor, spațiilor verzi și balcoanelor
dvs. și le vom publica în revistă.
MARIE-LUISE WEHNING MUSHOLT, GERMANIA
EUROPEAN
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EUROPEAN

INOVAȚII

ACASĂ ÎN CIUDA VÂRSTEI ÎNAINTATE
– PRIMUL APARTAMENT SHOWROOM
PENTRU VÂRSTNICI DIN POLONIA



PRIMUL APARTAMENTUL SHOWROOM PENTRU VÂRSTNICI, DIN POLONIA, A FOST INAUGURAT LA 26.09.2016 ÎN
VARȘOVIA, DISTRICTUL BIELANY (WWW.MIMOWIEKU.
PL). ACESTA REPREZINTĂ RĂSPUNSUL LA O NEVOIE URGENTĂ DETERMINATĂ DE ÎMBĂTRÂNIREA RAPIDĂ A POPULAȚIEI
POLONEZE, PENTRU CARE PIAȚA REZIDENȚIALĂ ESTE EXTREM DE NEPREGĂTITĂ..
‘Acasă în ciuda vârstei înaintate’ (poloneză: u siebie mimo
wieku) este o inițiativă centrată pe asigurarea unei soluții complete pentru un tip de locuințe destinate vârstnicilor, fezabile în
condițiile socioeconomice curente din Polonia. Proiectate prin
respectarea principiilor cum ar fi îmbătrânirea activă și îmbătrânirea la reședința proprie, apartamentul permite un trai independent îndelungat, în ciuda dizabilităților care pot surveni odată cu
înaintarea în vârstă.

dulap de bucătărie, spălător reglabil), în vederea permiterii manevrării ușoare a acestora. Există balustrade atașate de pereți,
pentru a ajuta la ridicarea persoanelor. Mobilierul, inclusiv o canapea confortabilă, este ușor de utilizat pentru așezare și ridicare. Mânerele, întrerupătoarele și prizele au culori contrastante cu
mediul înconjurător, iar vizorul are forma unui ecran mare, astfel
încât vederea slabă să nu mai reprezinte o problemă. Panouri
acustice, ascunse sub forma tablourilor de pe pereți sau detaliile
de pe tavane, asigură o claritate îmbunătățită a sunetului.
‘Acasă în ciuda vârstei înaintate’ este un proiect privat, inițiat
și coordonat de dr inż. arch. Agnieszka Cieśla și dr inż. arch. Jan
Cieśla. Conducătorii proiectului și-au combinat competențele

Apartamentul se înscrie în gama financiară a unui grup mare
de potențiali cumpărători, seniori sau rude doritoare să asigure
un trai decent acestora și lor înșiși, în viitor. Poate atrage polonezii mai degrabă ezitanți cu privire la ideea de mutare sau închiriere a apartamentelor.
Design-ul organizat cu atenție și inovațiile în termeni de mobilier și echipament fac această alternativă de locuință să fie sigură și confortabilă, în ciuda dimensiunii sale de doar 50 m2. Au
fost luate în considerare diferite posibile dizabilități, în vederea
asigurării condițiilor pentru ca acestea să nu reprezinte obstacole. Soluțiile de proiectare variază de la cele mai noi tehnologii la
cele mai simple și mai eficiente. Iluminatul artificial de ultimă generație poate modifica nuanța culorii de iluminare pentru sprijinirea ritmului circadian și ajutarea la contracararea insomniei. Iluminarea automată a pardoselii ghidează utilizatorul spre baie, pe
durata nopții. Echipamentele din bucătărie și baie sunt reglabile
pe verticală și orizontală (blat de bucătărie, cu chiuvetă, mobil,

din domeniului design-ului colaborând’ cu producătorii renumiți
de materiale de construcții și echipamente. În prezent, 17 companii sunt implicate în acest proiect. Mai mult, inițiatorii proiectului colaborează cu Parteneriatul European de Inovare pentru
Îmbătrânirea Activă și Sănătoasă, unul dintre foarte puținele din
Polonia.
Apartamentul showroom este deschis publicului și are funcția de laborator real. De la momentul inaugurării sale, acesta a fost vizitat de peste 800 de persoane. Acestea nu au fost
doar vârstnici sau alți persoane din domeniul asistenței sociale
și medicale, ci și dezvoltatori imobiliari, reprezentanți ai instituțiilor publice și designeri, toți doritori să afle cum poate arăta un
apartament special creat pentru vârstnici. Obiectivul proiectului
este de a deveni un catalizator al schimbării pe piața imobiliară
din Polonia, acolo unde nevoile persoanelor de vârsta a treia au
fost neglijate o perioadă îndelungată.
AGNIESZKA CIEŚLA
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SECURITATE
SEMNAȚI ÎN
CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ



MULȚI DINTRE NOI AU AUZIT DE FRAUDE COMISE DE
REPREZENTANȚII DE VÂNZĂRI AI ANUMITOR COMPANII DE TELECOMUNICAȚII. POATE AȚI RĂSPUNS UNUI
ASEMENEA APEL TELEFONIC. CINEVA V-A SUNAT PENTRU
A VĂ PREZENTA “O OFERTĂ SPECIALĂ DESTINATĂ DOAR
ABONAȚILOR PERMANENȚI”. SUNĂ TENTANT, DAR TREBUIE SĂ DECIDEȚI RAPID DEOARECE OFERTA ESTE LIMITATĂ.
ULTERIOR, TREBUIE DOAR SĂ SEMNAȚI CONTRACTUL ȘI SĂ
BENEFICIAȚI DE FACTURI MAI MICI. DIN NEFERICIRE, ADESEORI ACEASTA DOAR SEMNIFICĂ NECAZURI. ÎN REALITATE,
ÎNCHEIEM UN CONTRACT DE ACEST TIP CU O COMPANIE DIFERITĂ DE CEA CARE NE-A FOST PREZENTATĂ INIȚIAL.
Campania desfășurată de Departamentul de Comunicații
Electronice a fost dezvoltată ca răspuns la metodele necinstite
de identificare a noilor clienți, în scopul educării tuturor persoanelor de peste 60 de ani. Adeseori, vârstnicii nu pot citi contractele pe care le semnează. Nu verifică dacă informațiile transmise
de reprezentanții de vânzări, în timpul unei conversații, sunt identice celor prezentate în contractul respectiv.
Obiectivul campaniei “Semnați în cunoștință de cauză” este
de a determina clienții să fie conștienți de implicațiile semnării
contractelor și de efectele deciziilor negândite. Ajungerea la un
număr cât mai mare de consumatori ne va permite să limităm
metodele necinstite de încheiere a contractelor cu persoanele
vârstnice.
Angajații Departamentului de Comunicații Electronice au organizat peste o sută de întâlniri cu aproape 5.700 de seniori. Organizațiile de seniori și Universitățile Vârstei a Treia își pot indica
interesul de a participa la campanie, în cadrul agenției ECO din
regiunea lor. Întâlnirile sunt gratuite.
ŁUKASZ KIWICZ, UKE

FOT. FOTOLIA.COM
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POLIȚIȘTI FALȘI,
ADEVĂRAȚI HOȚI



POLIȚIȘTII FALȘI VĂ VOR SPUNE CĂ A AVUT LOC O SPARGERE ÎN APROPIERE, IAR HOȚII AVEAU O LISTĂ CU ADRESA DVS. ACUM, VA TREBUI SĂ SCOATEȚI CÂTEVA LUCRURI DIN APARTAMENT PENTRU A EVITA FURTUL ACESTORA.
VĂ ESTE TRANSMIS SĂ VĂ ADUNAȚI TOȚI BANII ȘI OBIECTELE
DE VALOARE, UNEORI CHIAR ȘI SĂ VĂ RETRAGEȚI BANII DIN
CONTUL BANCAR.

FOT. FOTOLIA.COM

Mai târziu, va trece un coleg și va aduna toate lucrurile pentru
a le păstra în siguranță, la secția de poliție. Aceștia vă vor promite
că vă vor returna obiectele după ce sunt prinși hoții. Persoana pe
care o sună nu are voie să discute despre respectiva solicitare
cu alte persoane deoarece s-ar pune în pericol. La scurt timp
după aceea, sună soneria și un fals polițist vă va spune că trebuie
să-i dați obiectele de valoare. Ulterior, nu le veți mai vedea.
Oricine poate primi un asemenea telefon. Chiar și ecranul telefonului poate afișa un număr cu 110. Dar, ceea ce trebuie să știți
este că poliția adevărată nu sună niciodată de pe un număr cu 110!
Unele ponturi pentru identificarea poliției false:
ÎÎ Încercați să sunați la instituție sau companie și asigurați-vă că aceștia v-au sunat anterior.
ÎÎ Dacă nepotul sau nepoata falsă are nevoie de bani de
la dvs., sunați pe cineva din familia dvs. și clarificați dacă
există o adevărată urgență privitoare la mijloacele financiare.
ÎÎ Cel mai sigur loc pentru obiectele dvs. de siguranță este
la bancă.
ÎÎ Nu spuneți persoanelor necunoscute despre banii dvs.
sau nu le comunicați alte date sensibile.
ÎÎ Nu predați bani sau obiecte de valoare persoanelor pe
care nu le cunoașteți.
ÎÎ Nu permiteți nimănui să vă preseze! Obiectivul apelului
telefonic este de a vă presa.
ÎÎ Închideți telefonul.
ÎÎ Contactați o persoană în care aveți încredere și comunicați-i situațiile care nu vi se par normale.
ÎÎ Sunați la poliție.

EUROPEAN

FIȚI ATENȚI LA HOȚII DE
BUZUNARE ATUNCI CÂND
CĂLĂTORIȚI CU TRAMVAIUL!



TRANSPORTUL ÎN COMUN ESTE UN SERVICIU PUBLIC
GENERAL, DISPONIBIL ÎNTREGII POPULAȚII, DIFERIT DE
SISTEMUL DE TAXIMETRIE SAU DE SISTEMELE DE AUTOCARE ȘI AUTOBUZE ÎNCHIRIATE, UTILIZAT DE OAMENI CARE
NU SUNT FAMILIARIZAȚI UNII CU CEILALȚI ȘI CARE NU AU ÎNCHEIAT UN CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII CU O COMPANIE DE TRANSPORT.

SIGURANȚA PE INTERNET



ATUNCI CÂND UTILIZĂM COMPUTERELE ONLINE, AVEM
ACCES LA O CANTITATE ENORMĂ DE INFORMAȚII DAR,
DE ASEMENEA, PUTEM ÎNTÂLNI AMENINȚĂRI ONLINE.
MOMENTELE CÂND INTERNETUL ERA UTILIZAT DOAR DE
SPECIALIȘTII IT SUNT DE DOMENIUL TRECUTULUI. TOATĂ
LUMEA ÎNȚELEGE ACEST LUCRU, INCLUSIV INFRACTORII DIN
MEDIUL ONLINE.

Transportul în comun include transportul cu mijloace de capacitate mare, cum ar fi: autobuz, troleibuz, tren, metrou, avion,
feriboturi etc. Timișoara are tramvaie, troleibuze, linii expres și
autobuze.
Ca și consecință a numeroaselor plângeri primite de la cetățeni și pe baza colaborării dintre forțele sistemului integrat de
ordine publică, autoritățile locale au lansat o serie de acțiuni referitoare la mijloacele de transport în comun, din oraș, pentru
scopul prevenirii și detectării furturilor din buzunare și a persoanelor care creează disconfort prin activități de cerșit. Cetățenii
Timișoarei au fost instruiți de polițiști și personalul RATT (RATT
– Regia Autonomă de Transport Public din Timișoara) să fie atenți
atunci când călătoresc: să-și pună rucsacii în față, cu fermoarele
trase, să aibă obiectele personale de valoare ascunse în siguranță, să fie atenți la mediul înconjurător, să evite blocajele în
mulțimi etc.
Toate victimele potențiale sau martorii unor asemenea infracțiuni trebuie să le raporteze polițiștilor locali prezenți în respectivele mijloace de transport în comun. Un asemenea comportament va conduce la luarea măsurilor imediate pentru
identificarea și reținerea celor care comit asemenea acte și a zonelor și liniilor de transport unde sunt comise cel mai frecvent
încălcări ale legislației în vigoare.

Posibilele amenințări din mediul online sunt următoarele:
ÎÎ Datele aflate în computerul dvs. pot fi furate;
ÎÎ Conturile dvs. online pot fi sparte;
ÎÎ Identitatea dvs. poate fi furată;
ÎÎ Puteți fi urmărit de terțe părți;
ÎÎ Vă puteți confrunta cu pierderi materiale;
Cel mai bun mod de a vă apăra de infractorii din mediul
online este conștientizarea riscurilor și vigilența.
Reticență. În viața reală, încercați să nu fiți naivi. Anterior
achiziționării unui articol, încercăm să aflăm care-i sunt calitățile
sau dacă vânzătorul este de încredere. Aceleași principii trebuie
aplicate în spațiul virtual.
Controlul informațiilor private. Viața online nu poate fi imaginată fără rețelele de socializare. Este important să înțelegeți că
partajarea informațiilor private poate avea și consecințe negative. De exemplu, străinii vă pot utiliza fotografiile și pot încerca să
vă sensibilizeze prietenii prin crearea unui profil fals și solicitarea
sumelor de bani de la aceștia. Un alt exemplu poate fi un anunț
pe rețelele de socializare referitor la faptul că plecați de acasă în
week-end. Această informație este utilă pentru infractori deoarece aceștia vă vor face o vizită, probabil, cât timp sunteți plecați.
Ponturi pentru a fi în siguranță: Utilizați parole greu de identificat și unice, utilizați setările de ascundere a informațiilor private, gândiți-vă înainte de a posta ceva și raportați abuzurile.
SANDRA ALEKNIENĖ
https://www.esaugumas.lt/lt/saugus-darbas-internete/297
Sursa: pixabay.com
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MAREA REVENIRE
A JOCURILOR DE
SOCIETATE – LA DRUM
EU ÎN EUROPA



LA DRUM: EU ÎN EUROPA ESTE UN JOC DE SOCIETATE. A FOST CREAT CA ELEMENT AL SASME, UN PROIECT INTERNAȚIONAL CARE ARE ÎN VEDERE SPRIJINIREA SENIORILOR DE A INTERACȚIONA PRIN ACTIVITIȚI DE
EDUCAȚIE ÎN MASS MEDIA REALIZATE ÎN POLONIA, ROMÂNIA, GERMANIA ȘI LITUANIA. JOCUL DE SOCIETATE ESTE
UN ELEMENT AL UNUI PROGRAM EDUCAȚIONAL CARE LE
VA PERMITE SĂ-ȘI CONSOLIDEZE CUNOȘTIINȚELE ȘI SĂ-ȘI
DEZVOLTE ABILITĂȚILE DE SOCIALIZARE, COMUNICARE ȘI
NEGOCIERE.
Jocurile de societate au redevenit populare. Acestea aduc laolaltă prieteni și membri ai familiilor, oamenii se adună în jurul lor
în pub-uri și cluburi, acolo unde fiecare poate juca propriul joc sau
le poate împrumuta pe cele puse la dispoziție gratuit. Fanii jocurilor, chiar câteva mii, iau parte la reuniuni și adunări. Se organizează
concursuri și campionate naționale specializate în anumite jocuri.
Există, chiar, un eveniment de premiere al celui mai bun joc de
societate al anului! Jocurile sunt, de asemenea, instrumente de
educare. Dezvoltă multe abilități dar, în principal, amuză și construiesc relații între jucători, adunându-i pe toți la o singură masă.
Popularitatea jocurilor de societate crește zilnic și mulți oameni,
indiferent de vârstă sau nivel de educație, doresc să le joace.
Jocurile de societate au trecut printr-o schimbare importantă,
de-a lungul anilor. Acestea s-au dezvoltat și au devenit mai atractive pentru utilizatori. Așa că pe lângă șah sau jackstraws, jocurile de
societate au devenit din ce în ce mai variate tinând cont de cerințele diverse ale jucătorilor. În ele se pot găsi, de exemplu, reguli și
informații care ne permit să avem un impact real asupra direcției și
cursului pe care îl ia jocul. De asemenea, există o varietate de materiale: cărți de joc cu figuri colorate, desenate de mână, jetoane,
monede metalice, cuburi de lemn gravate, plăci spațiale, figuri tridimensionale și multe altele. Acestea se adaugă senzațiilor aduse
de concurs: cu un asemenea joc de societate, persoanele pot petrece ore lungi, sau chiar ani, jucând cu plăcere. Continuând această tendință, Jocurile de Societate Poloneze, Asociația MANKO și organizațiile partenere din Lituania, Germania și România au creat un
joc de societate complet nou, ca parte a proiectului SASME. Jocul
realizează una dintre premisele proiectului, educația informală de
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media prin intermediul amuzamentului. Mulțumită formării echipelor și partajării abilităților, ca și consultării constante cu seniorii,
a fost creat un joc de societate denumit “La Drum: EU în Europa”.
Acesta este un joc de societate proiectat pentru seniorii care
doresc să-și dezvolte cunoștințele și să-și îmbunătățească, printre
altele, abilitățile cum ar fi cooperare, asumarea riscurilor, gândire
logică, calcule și memorare. Așa cum au demonstrat sesiunile pilot jocul reprezintă pentru seniori o bună modalitate de a învăța,

EUROPEAN

Pe durata jocului, fiecare jucător își asumă rolul unui reporter al unui ziar internațional care călătorește și explorează bogăția
variatelor orașe din Europa. Acesta adună cele mai importante informații (sub forma jetoanelor) și le transmite consiliului editorial
pentru a primi recompense financiare. Participanții trebuie să răspundă unui număr mare de întrebări mai mult sau mai puțin surprinzătoare, din diferite categorii și domenii de cunoaștere. Persoana care colectează cea mai mare sumă de bani câștigă!
Fiecare persoană trebuie să demonstreze că deține multe abilități diferite, în funcție de nivelul jocului: inteligență, gândire logică,
planificare precisă și cunoștințe. Întrebările referitoare la jurnalism,
geografie, sănătate, cunoștințele de bază de matematică, finanțe,
siguranță, relații și alte domenii reprezintă o altă parte importantă
a jocului. În una dintre variantele sale, denumită Memorie, participanții pot exersa și îmbunătăți și capacitatea de memorare.
Toate elementele jocului au fost produse din materiale de
calitate superioară și durabile, care rezistă la utilizarea frecventă.
Acestea sunt mari, distincte și estetice, reprezentând elemente
care ajută foarte mult seniorii. Se poate juca cu oricine, indiferent
de vârstă și, de aceea, este un joc perfect pentru reuniunile de
familie cu mai multe generații implicate, asigurând amuzament
și multe emoții pozitive pentru perioade lungi de timp.
MARIUSZ MIOTELKA

dar și de a se bucura de viață într-un mod plăcut. Vârsta nu mai
reprezintă un aspect semnificativ.
Scenariul jocului se bazează pe motivul călătoriilor. Adeseori, vârstnicii găsesc timp să reflecteze la visurile și pasiunile lor,
anterior neglijate din cauza îndatoririlor profesionale și casnice.
Obiectivul jocului este de a motiva vârstnicii să fie activi, să planifice, să exploreze, să învețe și chiar să lucreze și să călătorească
ieftin, către cele mai îndepărtate locuri din Europa!
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A STA LA SOARE ÎN SIGURANȚĂ



PRIMA RAZĂ A SOARELUI DE PRIMĂVARĂ CARE APARE
DUPĂ O LUNGĂ IARNĂ, NE CONVINGE SĂ NE EXPUNEM
LA SOARE. NOI VISĂM DE FIECARE DATĂ SĂ NE BRONZĂM ÎNTR-UN MOD PLĂCUT. LIPSA SOARELUI DIN SEZONUL
DE IARNĂ NE DETERMINĂ SĂ AVEM ACEASTĂ DORINȚĂ MAI
PUTERNICĂ– CHIAR DACĂ SUNTEM CONȘTIENȚI DE EFECTELE NOCIVE ALE RADIAȚIILOR UV, PIERDEM DIN VEDERE
ACEST ASPECT ȘI NE GÂNDIM SĂ PROFITĂM DE LUMINA SOARELUI.

considerăm că un ten bronzat este un ten mai sănătos. Aceste
afirmații sunt obișnuite, în ciuda statisticilor care sunt disponibile
în mod oficial, în ceea ce privește numărul cazurilor de cancer
de piele.
Pentru cei care consideră că melanomul nu îi afectează, pentru că nu au avut asemenea cazuri în familie, dorim să le aducem
la cunoștință o informație importantă conform căreia, nu doar
predispozițiile genetice ar trebui să fie luate în considerare.Vestea bună este aceea că, o detectare timpurie ne oferă în proporție de 90% șansa de a ne vindeca integral. Ceea ce contează cel
mai mult este propria vigilență în observarea leziunilor, dar și în
detectarea caracteristicilor, precum:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Sesizăm faptul că statisticile sunt nemiloase. În fiecare an se
înregistrează 130 000 de cazuri de melanom– un tip malign de
cancer de piele care evoluează în melanocite– acestea sunt diagnosticate în întreaga lume, iar 2500 – doar în Polonia. Numărul
de persoane care au melanom prezintă cea mai mare creștere în
rândul tipurilor de cancer. Între anii 1982 și 2002 numărul cazurilor
de melanom a crescut de cel puțin trei ori. Vârsta medie a pacienților este similară pentru ambele sexe – în jurul vârstei de 50 de
ani, dar observăm situația în care cei compromiși sunt oamenii cu
vârsta cuprinsă între 70-80 de ani. Ipostaza în care anual există
1000 de situații de deces din cauza melanomului, este alarmantă.
Este bine de știut faptul că, în comparație cu regiunile calde din
întreaga lume, statisticile europene nu sunt atât de îngrijorătoare.
Totuși, din cauza faptului că noi călătorim din ce în ce mai des
către țările în care insolația este mult mai puternică, poate să fie
periculos pentru pielea noastră – lumina fiind foarte puternică – în
multe cazuri – fără să fie ajustată la condițiile climatice.
Factorul care are cel mai mare impact asupra leziunilor pielii,
este expunerea îndelungată la razele ultraviolete – nu doar lumina
naturală (lumina soarelui), dar și cea artificială (saloane de bronzare). Există alte cazuri serioase, precum iritațiile constante de natură mecanică și chimică, sau predispozițiile genetice. Cu toate
acestea, pe primul loc rămâne expunerea excesivă la radiațiile UV.
Este important să ne amintim faptul că, datorită tenului luminos, 65% din populație se află într-un grup de risc. Considerați că
o piele bronzată merită riscul?
Auzim de multe ori faptul că bronzul asigură vitaminaD3, care
contribuie la menținerea sănătății oaselor noastre. Totuși, tindem
să uităm că în perioada dintre vară și toamnă, este suficient să ne
expunem la soare timp de 15 minute.
Pielea noastră se protejează o anumită perioadă de timp, dar
noi intenționăm să ne bronzăm din ce în ce mai mult, deoarece
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ÎÎ

a simetria–o aluniță care este mai mare pe una dintre
părțile corpului,
margini inegale, cu urmă de lovituri
culoare roșie sau neagră
mărime mare (în jur de 0,5 cm)
evoluție – modificări ale aluniței

Nu uitați să vă protejați de soare atât pe dumneavoastră, cât
și pe copii sau pe bunici! Este important să alegeți o cremă cosmetică cu un indice UV potrivit:
SPF (Factor de Protecție Solară)
ÎÎ scăzut 2-4-6 SPF
ÎÎ moderat 8–10–12 SPF
ÎÎ ridicat 15–20–25 SPF
ÎÎ foarte ridicat 30–40–50 SPF
ÎÎ extrem 50+ SPF
Nu uitați să folosiți formula cu protecție UV:
ÎÎ pe întregul an,
ÎÎ cu 20 de minute înainte să plecați de acasă,
ÎÎ la fiecare 2 ore pe întreaga zi care este petrecută afară
ÎÎ ori de câte ori faceți duș.
Nu uitați că există situații în care indicii care se găsesc pe diferite formule, nu se potrivesc.
Să aveți o primăvară însorită și în siguranță!
DR N. MED. IZABELA ZAŁĘSKA

Aceasta este medic, dar și expert internațional
în înfrumusețare, un specialist în domeniul esteticii și a înfrumusețării medicale. De asemenea, aceasta este de mulți ani practicant, antrenor, dar și lector. Concomitent, este profesor
și director al Departamentului de Înfrumusețare Profesională al Academiei de Educație
Fizică din orașul Cracovia, dar și coordonator
al specializării de înfrumusețare în PPWSZ din
orașul Nowy Targ. Mai mult decât atât, Izabela
este membru al unei organizații internaționale
denumită Societatea de Înfrumusețare a Oamenilor de Știință, dar și expert al Institutului
de Practică a Chirurgiei Estetice.

EUROPEAN

INCONTINENȚA
URINARĂ POATE FI
VINDECATĂ

INCONTINENȚA URINARĂ ESTE O BOALĂ, CARE TINDE
SĂ AFECTEZE VIAȚA DE ZI CU ZI A OAMENILOR. ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ ACEASTĂ AFECȚIUNE ESTE CEA MAI
FRECVENTĂ ÎN RÂNDUL PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ, EXISTĂ
POSIBILITATEA SĂ NU POATĂ FI TRATATĂ CA UN SIMPTOM
OBIȘNUIT AL VÂRSTEI –ACEASTĂ CAUZĂ TREBUIE SĂ FIE DESCOPERITĂ, DEOARECE ESTE NECESARĂ IMPLEMENTAREA
UNUI TRATAMENT ADECVAT CÂT SE POATE DE REPEDE.
Conform definiției date de Organizația Mondială a Sănătății, incontinența urinară este caracteristică acelor scurgeri necontrolate
ale urinei, prin intermediul uretei, care se reflectă în imaginea unei
dificultăți igienice și sociale. Organizația Mondială a Sănătății consideră că afecțiunea incontinenței urinare, este una dintre cele mai
importante probleme ale secolului 21 la nivel mondial.
Această problemă definește peste 30% dintre femeile care
au trecut de vârsta de 60 de ani. Jumătate dintre femei și o treime dintre bărbații, care au peste 80 de ani, se plâng des de incontinența urinară.Se consideră faptul că, această afecțiune se
găsește atât la persoanele de gen feminin, cât și la persoanele
de gen masculin, dar femeile – în mod special acelea care se află
la menopauză – sunt mai predispuse la această problemă.Mai
mult decât atât, am dori să subliniem faptul că, din ce în ce mai
des, primele simptome sunt diagnosticate în rândul femeilor tinere. 10% dintre femeile care au vârsta de peste 30 de ani, experimentează incontinența urinară în mod permanent sau periodic.
Doar jumătate dintre acestea vorbesc despre această afecțiune
cu medicul de familie.
Cel mai comun tip de boală este incontinența de stres– mai
exact, scurgerile de urină în timpul activității fizice, tusea, strânutul, urcatul pe scări, activitatea de dans, etc. În funcție de tipul de
activitate fizică, acel tip care de asemenea, poate cauza o afecțiune, putem să distingem trei pași de intensificare a incontinenței
urinare. În momentul în care ne bazăm pe un istoric medical,unui
pacient îi poate fi atribuit în mod provizoriu, unul dintre acești
pași.
Al doilea cel mai comun tip de incontinență urinară este definit de vezica hiperactivă. În acest sens, pacienții au o nevoie
urgentă de a urina, fiind nevoiți să se ducă în mod frecvent noaptea la baie. De fiecare dată, pacientul consideră că urinarea frecventă este negativă și afectează viața în general. Conceptul de

,,Nocturia’’ se referă la procesul de a urina mai mult decât o singură dată pe noapte.
Avem posibilitatea de a distinge două tipuri de vezică hiperactivă. Primul tip este în varianta uscată, în care pacienții merg la
baie foarte des, dar urina nu părăsește vezica urinară imediat într-un mod necontrolat– așa cum se întâmplă în varianta umedă.
Conform ultimelor statistici, vezica hiperactivă este o afecțiune
comună în societatea poloneză –18% dintre femeile mature din
Polonia suferă de această boală.
Vezica hiperactivă este o boală mai frecventă în rândul vârstnicilor. În societatea actuală, în sistemul de îmbătrânire, există
posibilitatea de a înregistra o creștere semnificativă a incidentului referitor la vezica hiperactivă. O treime dintre femeile care
suferă de această afecțiune, prezintă un amestec de simptome.
Sesizăm și alte tipuri de incontinență urinară – printre care enurezie nocturnă, incontinența în exces, daracestea sunt mai puțin
frecvente.Aceasta din urmă este unul dintre tipurile cel mai dificil
de vindecat.
Ceea ce contează cu adevărat este faptul că, oricine suferă
de incontinență urinară trebuie să apeleze în mod sigur la sfatul
unui medic, deoarece această afecțiune se intensifică în timp.Cu
cât amânăm o vizită la medic, cu atât tratamentul necesar devine mai puțin eficient. De asemenea, este bine de știut că multe
tipuri de incontinență urinară pot să fie tratate cu succes– eficacitatea tratamentului depășește 90%.

DR N. MED. PAWEŁ SZYMANOWSKI

- Acesta este medic, și a absolvit Academia de
Medicină din orașul Hanover. De asemenea,
este director al Clinicii de Ginecologie și Uroginecologie a spitalului Sfântul Rafael din orașul
Cracovia, conducând și departamentul medical al Academiei Andrzej Frycz Modrzewski din
același oraș. Concomitent, se bucură de o vastă
experiență în ginecologie, oncologie, uroginecologie, chirurgie laparoscopică, diagnostic și
tratament specific al infertilității.Mai mult decât
atât, acesta este președintele Societății Poloneze de Uroginecologie, membru al Societății
Europene de Uroginecologie EUGA, precum
și lector la congrese științifice,dar și co-organizator al congreselor și al sesiunilor de formare
a doctorilor în domeniul uroginecologiei.
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PICIOARELE SĂNĂTOASE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA DURERII DE SPATE



PERSOANELE CARE APELEAZĂ LA UN FIZIOTERAPEUT DE MULTE ORI SUFERĂ DE DURERI DE SPATE, DE
PICIOARE SAU DE BRAȚE, CAUZATE DE MOTIVE ORTOPEDICE ȘI NEUROLOGICE. OAMENII AU MENȚIONAT CĂ CEA
MAI COMUNĂ PROBLEMĂ ESTE DATĂ DE DUREREA ÎN CURBA
LOMBARĂ A COLOANEI VERTEBRALE, CARE ESTE ACOMPANIATĂ DE O DURERE ÎN ȘOLD ȘI ÎN GENUNCHI, CARE POATE
SĂ DUREZE CÂȚIVA ANI.

În astfel de cazuri, o procedură standard este aceea de a face
o examinare aprofundată a întregului picior, deoarece nu toate
tipurile de durere lombară au aceeași cauză. Se întâmplă adesea
ca motivul acestei afecțiuni, precum și cel al durerii în articulația șoldului și a genunchiului, să fie din cauza picioarelor – chiar
dacă acestea nu ne dor! Picioarele noastre împreună cu osul iliac
constituie temeiul coloanei vertebrale. Un element foarte important în această situație este baza – care este susținută de picioare. Dacă unul dintre picioare nu funcționează corespunzător,
întregul picior, osul iliac, și – în consecință – coloana vertebrală,
nu pot funcționa în mod adecvat.
Funcția picioarelor este aceea de a menține greutatea corporală, și de a se adapta unor schimbări precum poverile și miscările spontane. Picioarele suferă modificări din cauza unei disproporții între rezistența musculară și povara venită din exterior.
Disproporțiile sunt adesea cauzate de dilatarea forței musculare,
care poate rezulta din: suprasolicitarea picioarelor datorită duratei lungi de muncă sau a poziției, imobilizarea de lungă durată
a picioarelor, obezitatea, modificări în circulația sângelui, boli sau
afecțiuni congenitale musculare sau neurologice.
Dacă musculatura unui picior este afectată, aceasta cauzează
disproporții la nivelul gambei și a genunchiului, urmată de cele de
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la nivelul coapsei și al șoldului.După aceea, ajung la osul iliac și la
coloana vertebrală, acolo unde rezultă: numeroase degenerări;supraîncărcări și contracții, precum pierderea în greutate și extinderea excesivă a altor grupe de mușchi; disfuncții în zona genunchilor și a articulației șoldului; dar și inflamații. La nivelul coloanei
vertebrale acestea rezultă în tulburări structurale, scolioză, presiune în rădăcinile nervilor, sentimentul de rigiditate în zona coloanei vertebrale și a șoldurilor. Concomitent, mișcările pacienților
sunt mai puțin naturale, apar tulburări de mers, și lungimea diferită
a pașilor devine vizibilă. În acest sens, piciorul devine instabil.
În ciuda faptului că simptomele descrise sunt îngrijorătoare – în cele mai multe cazuri exercițiile recomandate de către un
specialist, re-educarea, dar și prevenirea,sunt suficiente pentru ca
pacientul să se simtă mai bine. Exercițiile implică nivelarea disproporțiilor în ceea ce privește grupele musculare dar și consolidarea
acestora în mod corespunzător. Cel mai important este faptul că
pacientul trebuie să continue acasă exercițiile pe care le-a învățat
de la specialist, cu scopul de a preveni apariția altor afecțiuni.
În ceea ce privește piciorul în sine – putem să acționăm în
mod diferit. Atât în timpul terapiei, cât și după aceasta, ar trebui
să luăm în considerare folosirea unui branț (se aplică în interiorul încălțămintei, peste talpa propriu-zisă) – fiind dinamic și termoplastic. Acesta ne permite să ne menținem piciorul în poziția
corectă. În același timp, trebuie să ținem cont de afecțiunea piciorului, dar și de stadiul în care se dezvoltă și se folosește branțul. Trebuie să ținem cont de necesitatea schimbării șosetelor
ca o modificare permanentă în viața noastră, dar și de faptul că,
folosirea branțului acompaniată de exercițiile corespunzătoare,
determină apariția unor efecte pozitive în lupta împotriva durerii
în zona lombară a coloanei vertebrale.

KONRAD KUNDYS

s-a născut la data de 26decembrie 1986, în
orașul Rzeszów. În anul 2005 a început studiile în fizioterapie la Universitatea Rzeszowski, de
unde a absolvit în anul 2011 obținând o diplomă
de masterat. În calitate de student, acesta a făcut stagii de pregătire în spitalul Sfânta Regină
Jadwiga din Rzeszów, dar și în spitalul Arhanghelul Mihaildin orașul Łańcut, în saloanele de
reabilitare, neurologie, ortopedie și traumatologie. Acesta este un terapeut calificat în McKenzie, PNF și metoda celor 3A. În prezent, este angajat într-o clinică chirurgicală privată, care este
denumită Rudek. În acest tip de muncă, el ajută
pacienții care au probleme ortopedice și neurologice, și efectueză examinări biomecanice la
nivelul piciorului, acordând o atenție deosebită
afecțiunilor acestuia.

EUROPEAN

REȚETE
COLȚUNAȘI CU BRÂNZĂ
DE VACI ȘI UMPLUTURĂ
DE CARTOFI

apă caldă
un vârf de sare
P O LO N I A

unt topit
ceapă tocată / bacon feliat

Preparare:
Curățați cartofii de coajă și puneți-i la fiert. Apoi, lăsați-i să se răcească și striviți-i. Radeți brânza. Amestecați brânza și cartofii piure
și asezonați cu sare și piper. Gustul umpluturii trebuie să fie deosebit.
Puneți făină pe blatul de lucru, spargeți un ou în mijloc, adăugați
sare și frământați un aluat, turnând apă încet. Aluatul format trebuie
să fie maleabil.
Formați o minge apoi împărțiți aluatul în două bucăți. Întindeți fiecare
bucată adăugând făină pe blatul de lucru, pentru ca aluatul să nu
se lipească. Luați un pahar și formați bucăți rotunde de aluat. Puneți
umplutura pe plăcinte, prin utilizarea unei lingurițe, și lipiți marginile
semilunei.
Puneți apă la fiert, cu sare, într-o oală mare. Puneți colțunașii la fiert,
în apa clocotită. După ce se ridică la suprafață, fierbeți-i 5 minute.
Serviți alături de unt topit. Puteți adăuga ceapă prăjită sau bacon,
dacă doriți.

INGREDIENTE:
• 6-7 cartofi medii
• 2 cepe
LITUANIA
• piper negru pisat
• vârf de sare
• 1 ou
• 100 ml lapte
• 2 linguri de maioneză sau
smântână
• ulei pentru a unge tava de copt

Kugelis (plăcintă cu
cartofi) țărănească.
Foarte simplu de făcut!
Pentru 4 persoane

PREPARARE:
Radeți cartofii și ceapa (scurgeți cantitatea de cartofi și ceapă
rezultată, într-o strecurătoarea, pentru a elimina apa în exces),
transferați pasta într-un castron, fierbeți laptele și turnați-l peste
ea. Amestecați, adăugați sare și piper, maioneză (smântână) și ou.
Amestecați foarte bine. Ungeți tava de copt și turnați aluatul. Coaceți la cuptor timp de aproximativ 40 – 50 minute la 180oC. Dacă
kugelis este subțire, 30 de minute vor fi suficiente pentru a se coace. Dar, se recomandă ca acest fel să fie mai gros, deci recipientul
utilizat pentru copt nu trebuie să fie prea larg.
Pentru personalizarea kugelis, adăugați câteva bucăți marinate de
pulpă de pui (marinata: ceapă + piper + sare), coaceți în recipiente
individuale cu capac. Coaceți până când carnea este bine gătită.
Dacă nu vă deranjează câteva calorii în plus, serviți kugelis alături
de un sos de smântână, unt, bacon și ceapă sau doar alături de
smântână. Foarte gustos și sățios! Poftă bună!

DAIVA DAMULEVIČIENĖ

Ingrediente:
Umplutură:
4 cartofi medii
200 grame brânză de vaci
sare și piper
Aluatul:
2 pahare de făină
1 ou mic

KUGELIS CA LA BUNICA

SALATĂ DE VINETE
Salata de vinete cu ceapă este unul dintre
cele mai populare feluri de mâncare
pregătit vara. Salata poate fi servită
amestecată cu maioneză sau cu ceapă.
Cum se face salata de vinete cu ceapă
(rețetă culinară română).

SPARANGHEL CU SOS VERDE
“FRANKFURTER” ȘI ȘUNCĂ
Ingrediente (pentru patru persoane)
•
•
•
•
•

2 kg sparanghel alb
800 g cartofi noi
sare
zahăr
1 buchet de ierburi aromatice pentru
sosul verde “frankfurter”(pătrunjel,
chive, hasmațuchi, năsturel, măcriș,
cebare sau roiniță și limba mielului
sau tarhon)
• 200 g smântână
• 200 g brânză maturată
• 1 lingură muștar mediu picant

GERMANIA

• piper
• 1–2 lingurițe suc de
lămâie
• 400 g șuncă feliată (de
exemplu, jambon, șuncă
Serrano sau șuncă fiartă)

Preparare
1. Spălați sparanghelul, îndepărtați coaja și tăiați capetele. Curățați
cartofii și fierbeți-i aproximativ 20 de minute. Puneți sparanghelul în
apă caldă. Gătiți sparanghelul în apă cu zahăr și sare timp de aproximativ 15-18 minute.
2. Pentru sos, curățați ierburile aromatice, lăsați-le să se usuce și
îndepărtați frunzele. Tăiați-le în bucăți foarte mici. Amestecați smântâna, brânza maturată și muștarul. Adăugați sucul de lămâie, sarea
și piperul.
3. Adăugați ierburile aromatice.
4. Scoateți cartofii și sparanghelul din apă. Serviți alături de șuncă și
sos. Presarăți ierburi deasupra.
GISELA THIEL

Ingrediente
• câteva frunze de pătrunjel pentru decor;
• 7 vinete medii;
• câteva roșii – se utilizează pentru
• 2 cepe mici, albe sau roșii;
decorarea salatei;
• 150 ml ulei, preferabil de
• sare;
floarea soarelui;
• piper negru.
ROMÂNIA
Timp de preparare: 1 oră și 45 minut.
Spălați vinetele și ștergeți-le cu un șervet textil. Acestea pot fi coapte
în două moduri: într-o tavă de cuptor sau pe o foaie de aluminiu, pusă
direct pe ochiul de plită. În cuptor, vinetele se coc în aproximativ 1 oră și
25 minute, la o temperatură de 150 grade. După primele 30-35 minute,
vinetele trebuie întoarse pe celelalte părți pentru a se coace uniform.
Când sunt gata, puneți-le într-un recipient pentru a se răci. După ce sunt
răcite, îndepărtați coaja și spălați vinetele cu atenție, fără a tăia fibra.
Pentru a evita gustul amar al salatei, se recomandă să lăsați vinetele 45
minute pentru a se scurge.
După ce se scurg, tăiați partea superioară a vinetelor cu un tocător și
tocați-le fin. Între timp, tăiați ceapa în bucățele mici, pe un fund de lemn.
Puneți vinetele într-un blender și amestecați 1-2 minute. Adăugați ulei.
Continuați să amestecați. După mixarea corespunzătoare, adăugați ceapa și amestecați până obțineți o pastă omogenă. Adăugați puțin ulei și
potriviți gustul de sare și piper.
Atunci când salata este gata, puneți-o într-un castron sau o tavă de jena
și decorați-o cu felii de roșii și câteva frunze de pătrunjel. Serviți salata
rece, acompaniată de salată de ardei copți tocați și amestecați cu21
oțet.

SENIORUL ECONOM

PROGRAMUL CARDUL NAȚIONAL
AL SENIORILOR
CA MODEL DE URMAT PENTRU ACTIVITĂȚILE
EUROPENE DE PROMOVARE A SENIORILOR
PREZENTĂM UN CARD DE REDUCERI, O ACTIVITATE DE MARKETING FOARTE
POPULARĂ CARE ARE ÎN VEDERE DEZVOLTAREA LOIALITĂȚII CLIENȚILOR. PRINCIPALA
SA FUNCȚIE ESTE ACORDAREA REDUCERILOR DIFERITE, FĂRĂ A FI LEGATĂ DE NICIO
ALTĂ ACTIVITATE. SPRE DEOSEBIRE DE CARDURILE COMERCIALE, CARDUL NAȚIONAL
AL SENIORILOR ESTE UN ELEMENT AL ÎNTREGULUI PROGRAM CREAT DE ASOCIAȚIA
MANKO DIN CRACOVIA.

De aproape 20 de ani, Asociația MANKO organizează campanii sociale, publică reviste și organizează evenimente care au
în vedere educarea, activarea și îmbunătățirea stării societății. În
prezent, ne concentrăm pe activitățile de susținere a seniorilor:
publicăm revista Vocea Națională a Seniorilor, organizăm Zilele
Naționale ale Seniorilor și coordonăm Programul Cardul Național
al Seniorilor.
Luând în considerare nevoile seniorilor, am decis să creăm
un Program care să reprezinte un sprijin economic pentru aceștia, dar care să permită și educarea vârstnicilor în domeniile legislației, economiei și mijloacelor noi de mass media. Cardul Național al Seniorilor poate fi acordat gratuit persoanelor care au
peste 60 de ani. Procedura este foarte simplă. Fiecare persoană
trebuie doar să completeze un formular, să-l trimită pe adresa
Asociației MANKO sau să-l aducă la biroul nostru și apoi primește cardul. Acesta poate fi utilizat chiar din ziua respectivă.
Deja am transmis peste 150.000 de Carduri Naționale ale
Seniorilor. Participanții pot profita de discount-uri la peste 1.100
de companii din întreaga Polonie. Suplimentar, cooperăm cu 70
de comunități și orașe partenere care au primit certificatul ‘Oraș/
Comună Prietenoasă cu Seniorii’. Și birourile comunităților noastre partenere pot acorda seniorilor Cardul Național al Seniorilor.
Există trei domenii de educare și activare în cadrul Programul
Cardul Național al Seniorilor: cel privitor la seniori, cel referitor la
antreprenori și cel despre administrația locală. Seniorii care dețin Cardul Național al Seniorilor sunt mai doritori să participe la
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viața socială, călătoresc mai frecvent, întâlnesc oameni noi și se
bucură de ofertele transmise de antreprenorii care susțin Cardul.
Pentru a se alătura Programului ca Partener, antreprenorul
trebuie să completeze un formular de aplicare și să descrie reducerea pe care o va acorda seniorilor. Fiecare companie partener este inclusă pe lista celor care susțin Cardul Național al
Seniorilor, primește certificatul acordat de Program și abțibilduri
care să-i evidențieze statutul.
Birourile locale joacă, de asemenea, un rol important în cadrul întregului Program deoarece seniorii pot edita o versiune
locală a cardului Național al Seniorilor prin intermediul nostru.
Mulțumită celor 70 de comunități și orașe partenere, mulți vârstnici au ocazia să primească Cardul în localitatea lor, ca și să-l utilizeze la comercianții locali. Birourile locale sunt partenerii noștri
nu doar pentru transmiterea Cardurilor, ci și pentru organizarea
Zilei Seniorilor, distribuirea revistei Vocea Seniorilor și activarea
consiliului seniorilor, a cluburilor pentru seniori și universităților
pentru vârsta a treia prin intermediul instrumentelor noastre.
Programul Cardul Național al Seniorilor se dezvoltă dinamic
și astfel, am decis să-l transformăm într-o inițiativă comună cu
organizațiile noastre partenere. Sperăm că acest Card European
al Seniorilor va fi un succes important și va permite seniorilor europeni să trăiască viața la maxim.

ALEKSANDRA SZLUFIK
Coordonatorul Programului Cardul Național al Seniorilor

www.glosseniora.pl

CARD NR:

EUROPEAN

Formular de înscriere în Programul
Cardul European pentru Seniori
Prin prezenta, vă rog să-mi acceptați cererea pentru înscrierea în Programul Cardul European pentru Seniori.
Declar că am luat cunoștință de prevederile regulamentului și mă angajez să le respect.
‘Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul pentru Promovarea Învățării
Permanente-CPIP,în conformitate cu Legea nr.677/21din noiembrie 2011. Am luat cunoștință de faptul că am
dreptul să accesez și să modific datele cu caracter personal si să mă opun procesării acestora dacă sunt folosite
pentru alte scopuri decât cele privind obiectivele proiectului. Sunt de accord să primesc informații legate de
promoții și reduceri destinate persoanelor vârstânice pe adresa de e-mail.

Localitate:

Data:
z z

- l l

-

a a a a

DATE PERSONALE
Nume:
Prenume:
Data nașterii
z z

- l l

-

a a a a

Loc naștere:

DATE DE CONTACT:
Strada:
Nr.:
Cod Postal:

–

Localitate:

Telefon.:

Semnătura participantului:

Adresa de
e-mail:

*

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CU LITERE MARI

BAZA DE DATE A COMPANIILOR CARE ACORDĂ CARDUL EUROPEAN PENTRU SENIORI ESTE DISPONIBILĂ PE ADRESA
DE E-MAIL A CENTRULUI PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PERMANENTE-CPIP

SENIORII CU PASIUNI
EUROPEAN

Aurica Chisăliță și Zenovia Stanca,
România, teatrul

Marek Pilch, Polonia, alergare

Michael Kickum, G

ermania, fotografi

a

www.glosseniora.pl

Janina Priceviciene, Lithuania,
folclorul’

www.cpip.ro

