ACŢIUNILE PE ANUL 1997
La acest club au participat senatoare, deputate şi alte personalităţi ca: D-na Prim-Ministru Norica
Niculai, dl. Prim Ministru Radu Vasile, Ministrul Justitiei, d-na Rodica Stanoiu, d-na Consilier Prezidenţial
Luminiţa Petrescu, d-na Consilier pe probleme sociale – Minodora Ilie, vice-preşedintă a Parlamentului
României Paula Ivănescu, doamnele Deputat Oana Manolescu, Mitzura Arghezi, dl. Deputat Varujan
Pambuccian, Mândrilă Ioana, Hodor Constanţa, Lisman George, Părintele Rusu de la Arhiepiscopia
Bucureştiului, au fost prezente doamnele si domnii: Munteanu Felicia (Scriitoare), Atimofoaie Maria,
Teodorescu Mariana, Ileana Toma, Felicia Iordache (Ziarist Antena 1), Ana Maria Roşianu (Asociaţia Iulia
Haşdeu), Tripşa Mariana, Valentina Rodniceanu, Drăgan Angela (Jurist), Lazăr Ioan (Scriitor), Trif Victoriţa
(Profesor de psihologie la Universitate si asistent Universitar la Facultatea de Teologie,Valentina Hacerian
(Prof. de Lb. Română şi Spaniolă ), etc.
•

In luna Ianuarie, s-a propus un parteneriat intre O.N.G.-uri şi s-au realizat convenţii cu mai multe dintre
ONG- uri;

•

In luna Februarie, s-au realizat convenţii de colaborare cu 12 asociaţii de femei pentru a se creea treptat o
mişcare de femei pentru promovarea legilor pentru protecţia femeilor, copiilor, familiei, prin participarea
delegatelor de la mai multe ONG-uri sau chiar a preşedintelor personal, în masura timpului disponibil.

•

S-a organizat un concurs de poezie religioasă, în data de 25.02.1997, la iniţiativa d-nei Botan Maria;

•

Membrele Clubului au facut propuneri, în luna Februarie, pentru a se ţine lecţii de morală creştină în şcolii,
cursuri pentru. manageri, pentru ajutorarea unor femei bolnave, s-au tinut lecţii de democraţie, s-a
participat la cenacluri literare;

•

In luna Martie, s-a propus şi s-a realizat ajutorarea morală a copiilor orfani din Casa de Copii nr. 3,
Bucureşti, Asociaţia Sfântul Stelian, s-au deschis expozitii de pictura ale copiilor de la Casa de Copii nr. 3;

•

D-na Teodorescu şi d-l Prof.Aurel Simionescu, au vizitat aproape în fiecare săptamână, casele de copii;

•

D-na Marcela Ghiulbenghian, cu ajutorul Pr.Prof. Univ. Dr. Stan I. Alexandru, a sfinţit Casa de Copii nr. 3
din Balta Alba;

•

Au avut loc intruniri şi colaborări în luna Martie, cu ziarul “Mioriţa noastră” din New York, al d-nei Păunescu
Elisabeta; cu “ Sănătatea Noastră “,revista al carei patron este D-na Serban;

•

S-au facut expuneri de lecţii privind efectul miraculos al plantelor medicinale, al alimentaţiei naturiste,
precum si despre modul de a trai, intr-o într-o morală religioasă corectă;

•

S-a participat la emisiunea d-lui Tatulici”Audienţă Naţională”, cu tema “Pruncuciderea” in data de
2.03.1997;

•

Pe data de 5.03.1997, d-na Dr.Hodor Constanţa, a propus in cadrul clubului, introducerea în şcoli a
orelor de educaţie sexuală , fiind dispusă personal ca medic ginecolog, să desfasuare aceasta acţiune;

•

S-a propus Marşul Crucii, de catre d-na Florea Georgeta, în jurul Bisericii Armene, unde s-a tinut clubul
F.A.P.T.E. (33 de pasi), în data de 22.03.1997. Toate au fost de acord să poarte crucea lui Isus;

•

L-a propunerile doamnelor, s-a făcut, în luna Aprilie, un proiect de lege al Audio-vizualului;
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•

S-au trimis materiale de protest împotriva emisiunilor pornografice sau celor care conţin multă violenţă de
la radio şi televiziuni;

•

In urma scrisorii trimise de catre Asociatia FAPTE, catre C N A, acesta a obligat televiziunile sa afiseze o
bulina pe ecranul televizorului, ptr. protectia minorilor in special:

•

In luna Aprilie, s-a trimis un amendament ca propunere de proiect la Legea Avorturilor, catre Senatul
Romaniei, domnului Senator Gabriel Moisin;

•

Asociatia FAPTE, a participat la a XII-a întâlnire internaţională “ Oameni si religii”-San Edigio in data de
20. 04.1997;

•

In aceiaşi lună, am participat la consfătuirea de la Asociaţia Femeilor Aromance a d-nei avocat Meghea
Chirata;

•

Membrele Clubului F.A.P.T.E. au dat curs şi altor invitaţii, de la alte cluburi, ptr. schimb de experienţa;

•

In luna Mai, s-a realizat un pliant al Clubului, la propunerea d-nei Tetu Maria;

•

S-a organizat Clubul pe grupe lucrative, la propunerea d-nei Rodica Bărbuţă in data de 25.05.1997;

•

S-a sprijinit programul în faţa altor ONG-uri;

•

Membrele clubului s-au intâlnit la Cimitirul Bellu, pentru comemorarea Iuliei Haşdeu, la iniţiativa d-nei
Prof. Dr. Crina Bocşan în data de 10.05.1997 ;

•

In luna Iunie, s-au facut dezbateri la TVR, au fost invitaţi speciali pe diverse probleme si in acelasi timp, sa facut o adresă către T.V.R., împotriva spoturilor publicitare imorale;

•

S-au realizat şi în alte localitaţi Asociaţii de tip F.A.P.T.E., începând din luna Martie, la propunerea
membrelor Asociatiei;

•

O data pe lună, din iniţiativa d-nei dr.Hodor Constanţa, s-a organizat un Cenaclu literar, unde femeile au
spus poezii,creaţii literare;

•

In toata aceasta perioada, s-a facilitat găsirea unor locuri de muncă şi s-au acordat ajutoare sociale;

•

In luna Iulie, s-a facut atentionarea si somarea C.N.A., pentru a interzice difuzarea spotului audio “Vodca
Scandic Pop”. Acest spot a incalcat prevederile C.N.A., fiind amoral si antieducativ.

•

Membrele F.A.P.T.E. au avut în data de 5.05.1997, o colaborare cu d-l Tatulici la Pro Tv;

•

La Sala Dalles, pe data de 25.06.1997, a avut loc intâlnirea pentru acţiunea cu San’t Edigio;

•

S-a facut un demers către T.V.R., pe data de 30.06.1997, pentru

oferirea unui spaţiu mai mare,

emisiunilor religioase;
•

S-a participat la Festivitatea iniţiată de Casa de Cultură a M.A.I., pentru pensionari, în luna Iulie Clubul
F.A.P.T.E., fiind invitat de Asociaţia Pensionarilor;

•

S-a participat în aceiaşi lună la Simpozionul, organizat sub patronajul d-nei Nadiei Constantinescu, sotia
Presedintelui Romaniei;

•

In luna Iulie, a fost redactată o foaie informativa PAX RELIGIONUM – în română si engleză –de către Pr.
Prof. Univ. Dr. Alexandru I.Stan, Secretar General al Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din Romania, in
care s-a facut, un rezumat al activitaţilor, al evenimentelor religioase de la diferite religii din ţară, care a
fost citit la clubul FAPTE;

•

S-a trimis o scrisoare în data de 10.07.1997, la Nato, în care s-a cerut incetarea razboiului în Iugoslavia;

•

Clubul F.A.P.T.E a făcut un material, in luna Iulie, pentru eliberarea eroului Ilie Ilaşcu şi a grupului lui, care,
l-am trimis d-lui Mircea Snegur presedinte al Moldovei şi Preşedintelui Smirnov, al Transnistriei;
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•

Pe data de 18.07.1997, s-au adunat bani de la toţi membrii clubului şi s-a făcut un Parastas Reginei
Maria,la propunerea d-nei Bădăluţa Olimpia,

•

In luna August, s-au realizat excursii colective (la Ionesti, etc.)si week-end – uri comune . S-au realizat
contacte între femei pensionare sau altele pe diverse probleme: medicale, sociale, manageriale;

•

In aceiasi luna, s-au realizat lansari de carte, vernisaje, de exemplu doamna Felicia Munteanu a lansat
cartea: “ Femeia si Atlasul aşezamintelor religioase “ a domnului Ionescu V ;

•

In cadrul clubului, s-a asigurat asistenţa juridică gratuită si consultatii bioenergetice gratuite ;

•

La club, s-au făcut cursuri de sermoterapie – susţinute de dl. Profesor Grigore Albu;

•

In luna Septembrie, s-a organizat un concurs de poezie religioasă, la care D-na Marcela Ghiulbenghian, a
oferit premii in bani membrelor;

•

La fiecare intrunire, au fost facute dezbateri pe teme medicale, de bioenergie, psihologie, spirituale;

•

In luna Octombrie, Asociaţia F.A.P.T.E., având semnături de la 41 de asociaţii nonguvernamentale,
împreună cu asociaţiile femeilor :Ortodoxe, Catolice, Musulmane , cele ale Cultului Mozaic, au facut un
memoriu d-lui Presedinte Emil Constantinescu, în care au cerut să se introducă cursuri de religie în şcolile
de toate gradele din învăţământul nostru, inclusiv in facultăţi după confesiunea elevilor, predate de
profesori specializaţi şi cursuri de istoria religiilor , pentru ca, urmatoarele generaţii să nu ramană atee,
neştiutoare ale cuvântului lui Dumnezeu . Cursurile sa fie finalizate de un sistem oficial de testare al
cunoştinţelor, urmat de eliberarea de un atestat de absolvire;

•

Întrucât, acest lucru nu s-a realizat în ţara noastră timp de 50 de ani, am dorit să fim un model şi pentru
alte ţări din lume; am considerat că, lipsa de cultură religioasă este o lipsă crasă de cultură şi am dorit să
nu mai avem o astfel de imagine în viitor ;

•

În acelasi timp, cultura religioasă, educaţia interconfesională, cunoaşterea religiei confratelui nostru,
viitorului coleg de serviciu, viitoarei prietene, soţii, ginere, etc., ne-a ajutat, pe noi femeile, care astazi,
avem servicii, in educaţia copiilor şi tinerilor noştrii, printr-un discernământ mai amplu, mai serios, înalt, al
lucrului bun sau rău, orientandu-ne impotriva violenţei, drogurilor, prostituţiei, homosexualitatii, etc.

•

Au fost invitate câteva membre ale asociaţiei, să participe la cursul pentru femei manager din luna
Septembrie;

•

Clubul F.A.P.T.E. s-a alăturat în aceiaşi lună, Forumului Femeilor creştine din România;

•

Toate femeile de la clubul F.A.P.T.E., au facut o petiţie (declaraţie), în data de 3 11.1997, in care ne-am
aratat indignate de tratamentul inuman al femeilor din Afganistan. Am specificat in petitie ca trebuie
acţionat cu sprijinul Naţiunilor Unite alaturandu-ne pe Internet si altor ONG-uri din tara;

•

Alteţa sa Prinţesa Lia de România, Preşedinta de Onoare a Asociaţiei F.A.P.T.E, a invitat persoane de la

club, să participe la un seminar de afaceri pentru pregatire şi management, care s-a organizat în luna
Octombrie;
•

S-a facut un material gen protest, în aceiaşi lună, catre Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru ca, lecturile
suplimentare din şcoli să fie de valoare, si sa contina un inalt nivel moral;
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•

In luna Octombrie, s-a facut un apel catre C.N.A., pentru emisiunile neadecvate pentru copii, de pe
posturile de televiziune;

•

A fost organizat un concurs cu premii, în data 9.11.1997, de poezie de slavă închinata lui Dumnezeu;

•

Membrele clubului, împreună cu scriitorul Lazăr Ion, au participat în data de 15.11.1997, la Ambasada
Iugoslaviei, la un vernisaj de icoane pe sticlă;

•

Au fost invitate si au participat la “Congresul de Unire”al tuturor oamenilor, la Centrul Bahai din B-dul
Magheru, în data de 18.11.1997;

•

Membrele clubului, au fost invitate în data de 19.11.1997, si au vizionat o piesă de teatru “Cavalerii Daciei,
la Casa de Cultură;

•

În luna Decembrie, Fundaţia “ Prinţul Paul de România”, a oferit unui copil recomandat de membrele
asociaţiei, o vacanţă de neuitat la Disney Land din Paris;

•

Alături de Asociaţia Internaţională de Femei si prin intermediul Internetului, Asociatia FAPTE a luat
atitudine în luna Decembrie, în lupta contra exterminării delfinilor din Japonia şi din toata lumea; -S-a
participat la sfarsitul anului, la o manifestare culturală cu tema “Femeia de la un mileniu la altul, organizată
de A.N.F.D.U.R., Presedintă d-na Dr. Antoaneta Ciochirca;

•

Câteva doamne de la club, au participat pe data de 26.12.1997, la emisiunea T.V. “Arca Marinei, la”
Festivalul de muzică de dragoste, unde a fost invitata d-na Marcela Ghiulbenghian ca Presedinta si ca
femeie de afaceri;

•

S-a făcut un apel în luna Decembrie, catre Forumul Naţional al O.N.G.-urilor de femei, la Comisia pentru
Drepturile Omului a Organizatiei Natiunilor Unite, catre Consiliul Uniunii Europene, la toate Institutiile
Administrative si politice Mondiale, catre toate O.N.G.-urile de femei din tara, si la celelalte institutii de stat,
pentru toate femeile din Roamania, în care, s-a cerut să se acorde şanse egale femeilor, prin repartizarea
a jumatate din funcţiile din administraţia politică şi de stat: armata, politie, securitate, justiţie, mass-media
în mod egal, inclusiv în cele bugetare; Am solicitat ca.acest amendament, sa fie trecut in Constitutie.
Obstacolul in administrarea de catre femei (cum ar fi boli, nastere, ingrijire batrini, bolnavi, etc), ar putea fi

inlaturat prin inlocuirea femeii care are probleme cu o alta femeie.
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