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REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 1998
În anul 1998, la clubul FAPTE, au fost prezente mai multe persoane publice, care au purtat discuţii deschise cu
membrele FAPTE. Printre aceştia reamintim pe: Presedinta Femeilor Ortodoxe, d-na ing. Moldoveanu, reprezentanta
Partidului Taranesc, d-na ing. Crina Teodorescu, reprezentanta femeilor evreice, d-na prof. Segal, d-na prof. Univ. C.
Caraman, d-na prof. Stanciu Silvia, d-na dr. Ciochirca Antoaneta, Presedinta Femeilor cu diploma universitara, d-na
Liliana Pagu, Presedinta Asociatiei Femeilor din Romania, d-na Av. Paula Iacob, pres. Fem de cariera juridica, Sandeep
Kumar (Doctor), Lomus G., Sinca Aurora de la (A.N.F.D.U.R. Asociaţia Naţională a femeilor cu Diplomă Universitară din
România), Bogdan Traian ( Profesor Univ.Doctor), Adel Nina, Niculescu Claudia (avocat), Ion Tugui (Scriitor), Smaranda
Ionescu (Deputat), Nicolaescu Madalin, Ion Georgescu (Dr. în economie), Florica Rădulescu (Producător de televiziune),
Damian Liviu (Preşedintele Alianţa Pensionarilor), Petronela Dima, Anca Crişan,Nabuco Yahar ( Federaţia Femeilor,
Pacea Lumii din Japonia), Paunescu Elisabeta (Preşedinta Ziarului “Mioriţa noastră”), Bogdan Veronica (din Sant
Petesburg, critic artă plastică);
•

În anul 1998, Clubul Femeilor FAPTE a revenit cu o propunere către T.V.R., pentru. mai mult spaţiu acordat
emisiunilor religioase, spirituale;

•

Aspecte de la intrunirile clubului FAPTE de la Biblioteca Armeana;

•

În luna Martie, doamna Marcela Ghiulbenghian a organizat Festivalul International de creatie muzicală religioasă, “A
ta este Împărăţia şi puterea”. Membrele Clubului au fost prezente si active la acest Festival;

•

A fost iniţiat un protest, în luna Iunie 1998, către Prim-Ministru Radu Vasile, faţă de emisiunea “Buletin Informativ,
difuzat la ProTv;orele 17-00;

•

In luna Iulie, Asociatia FAPTE, a acordat donatii, la propunerea d-nai Zambra Laura, pentru sinistraţii din Moldova şi
Transilvania, ca urmare a revărsării râurilor din matca;

•

S-a făcut prezentarea lucrărilor Forumului ONG-urilor din data de 3-5 Iulie 1998, precum si prezentarea ofertelor
F.D.S.C.-ului, în ceea ce priveşte organizarea unor cursuri altor ONG-uri;

•

A fost invitată la propunerea unor membre ale clubului, în data de 21.07.1998, o tânară reporteră de la Radio- de la
postul “ Vocea Speranţei”,să vorbească despre culte;

•

În luna August, 1998, s-a organizat Comemorarea Reginei Maria, la Biserica “Domniţa Bălaşa”, sub auspiciile
dl.prof.Constantin Bălăceanu şi Dr. Dima.
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•

În luna August 1998, doamna Marcela Ghiulbenghian, a fost invitata si a participat la “American Romanian Society
Conference “, la resedinta Ambasadorului SUA;

•

A fost invitat Părintele Buga la Club,la iniţiativa d-nei Bădăluţa Olimpia;

•

Asociatia F.A.P.T.E., împreună cu reprezentante ale mai multor organizaţii nonguvernamentale, ne-am adresat in luna
Septembrie,Oficiului de protecţie a consumatorului, cu o problemă extrem de presantă pentru viitorul naţiunii române
şi anume aceea a poluării fonice, mentale, vizuale, pe care o propagă insistent, necontrolat şi fară mesaj pozitiv,
presa şi televiziunea noastră, intrucit numeroase posturi de radio, dar mai ales de televiziune, au transmis emisiuni şi
filme nocive în care se propagă şi se propăvăduieste crima, sexualitatea, pornografia, ura, deruta în faţa problemelor
şi întrebarilor vieţii;

•

Membrele clubului au fost invitate si au participat la Cenaclurile V. Cîrlova si Iulia Haşdeu

•

In luna Iulie, a fost organizat un curs de educaţie şi protecţie a persoanelor, care pot suferi de pe urma activitaţii
seismice cu ajutorul doamnei colonel Mosoroiu Elena;

•

Revista “Mioriţa noastră”, a d-nei Paunescu Elisabeta din NewYork, a promovat materiale ale membrelor clubului
FAPTE. Revista, a fost trimisă la 160 de Biserici Ortodoxe şi are membri care citesc şi plătesc, 20$ annual,
abonamentul;

•

În data de 14.08.1998, unele membre au fost la Mânastirea Sâmbata de Sus, din Munţii Făgăraş, unde s-a făcut
comemorarea Maicii Domnului, şi a hramului bisericii;

•

În data de 30.08.1998, s-a întreprins o acţiune prin Direcţia Socială a P.M.B. la Club, pentru întrajutorarea copiilor,
prin alăturarea lor, bătrânilor singuri, sau din azilele de batrâni. S-a votat elaborarea unei lucrări în acest sens. S-a
făcut o acţiune la nivel naţional, pentru. susţinerea acestor familii, care i-au în ingrijire copii, din casele de copii ,

•

Pe 2 Septembrie 1998, s-au distribuit 60 de bilete la “Şezătoarea Mioriţei” şi 57 de bilete la Concertul de muzică cultă
română, de la sala Jora;

•

În data de 8.09.1998, s-a citit memoriul, cu propuneri legislative pe care l-am depus la depus catre Ministerul Justiţiei
la Ministerul de Interne, precum şi la Consiliul Naţional al Audiovizualului, în legătură cu programele porno, violente,
etc., problema extrem de actuala si presanta pentru viitorul natiunii romane si anume aceea a poluarii fonice, mentale,
vizuale, pe care o propaga insistent, necontrolat si fara mesaj pozitiv, presa si televiziunea noastra;

•

În data de 10.09.1998, s-a participat la intilnirea Internaţională” Oameni si Religii”: Pacea este numele lui Dumnezeu,
sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, domnul Presedinte Emil Constantinescu, şi al Comunitaţii Sant’Edigio,
la Casa Republicii şi la Universitate, la semnarea “Apelului pentru Pace” de catre reprezentantii tuturor religiilor;

•

În data de 15.09.1998, a fost invitat la club domnul Dr.Traian Bogdan, prof. Chirurg, membru al Fundaţiei”Galerii
Internaţionale”. Acesta a acordat ajutor medical la cerere, membrelor F.A.P.T.E

•

D-na Marcela Ghiulbenghian, impreuna cu un grup de doamne, a fost invitată în data de 17.09.1998, de d-l Tatulici la
ProTV, sa discute pe diverse teme ca: legalizarea prostituţiei, pruncuciderea, etc.;

•

În data de 20.09.1998, s-a facut un demers, pentru înaintarea unui proiect de finanţare, pâna la 30.Septembrie 1998,
către F.D.S.C, tematica fiind : “Poluare-deşeuri şi protecţia mediului “, la initiativa d-nei ing. Crina Teodorescu;

•

Fotografii de la intrunirile membrelor clububului la Biserica Armenească , în ziua de Paşti;
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•

Au participat mai multe doamne la cursurile de leaderi şi consilieri,incepând cu data de 25.09.1998 , sub coordonarea
Fundaţiei pentru pluralitate, conduse de d-na Ghinda Liliana;

•

Pe data de 2 Octombrie 1998, la propunerea d-nei doctor Mincu, cu ocazia zilei Naţionale a pensionarilor, s-au
inchiriat autocare pentru Sinaia, 2 zile şi o noapte, şi s-au vizitat obiectivele din zona, dupa care, s-au cazat la hotelul
“Caraiman”;

•

Pe data de 27.10.1998, la iniţiativa membrelor clubului, s-au trimis două materiale: unul a fost trimis la Audio –Vizual
şi unul la Senatorul Gabriel Moisin, referitor la Legea Divorţurilor;

•

Pe 3.11.1998.d-na Marcela Ghiulbenghian, a fost invitată şi la Conferinţa susţinută de Asociatia A.G.E.A.C., pe
diverse teme:”Profeţii despre sfârşitul lumii”,”căsătorie si iubire”, “Fabuloasa civilizaţie Maya”;

•

În luna Noiembrie , asociaţia noastră , a participat la un simpozion cu tema “ Lupta împotriva drogurilor la tineret” ,
organizat de Uniunea Naţională a femeilor din România , O.N.G. cu statut consultativ special la O.N.U. ;

•

Pe 3.11.1998, d-na Dr. Petcu Melania, a acordat consultaţii gratuite doamnelor de la club;

•

În luna Decembrie 1998, doamnele de la club, au fost de acord cu aderarea la Karat Coalition ;

•

Între 25 Noiembrie si 10 decembrie 1998 s-a desfăşurat Campania Globală pentru Drepturile femeilor care a culminat
cu cea de a 50 a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor omului.
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