REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 1999
In cursul anului 1999, au fost

invitaţi de onoare ca: D-na Prof . Univ. Dr. Stana Buzatu de

la Asociaţia Femeilor din România, d-na prof.

Zotescu PresedintaFundatiei Carmen Silva, d-na

Liliana Pagu, d-na Felicia Rusu (Preşedinta grupului de rugăciune a Baptistilor), Zombra Laura,
Moraru Anca (Bioenergitian), Munteanu Felicia (Scriitoare), Crina Teodorescu (Asociaţia Femeilor
P.N.T.C.D.), Parintele Istodor

(Consilier Patriarhal), Ana Maria Bianchi(Prof. univ.),Victorio

Omedes din Columbia, Maica Stroe Silvica (de la Mânastirea Pasărea),Cercel Liviu(inginer);
În data de 19.01.1999, Asociaţia F.A.P.T.E., a fost alături de d-na Liliana Pagu la
Conferinţa Coaliţiei “Karat Coalition”;

Temele dezbatute au fost urmatoarele:
Noi participanţii, din regiunea Est-Central Europeană, la Coaliţia Karat pentru Acţiune
Regională, în faţa mileniului şi cu credinţă în dreptul popoarelor de a trăi în pace, urmând
Platforma de acţiune de la Beijing , pentru avansarea femeii, am recunoscut că, noile
prioritaţi ce privesc zona noastră, sunt:
Necesitatea de a opri violenţa imediat şi de a întări rolul global decisiv al Naţiunilor Unite si in
zona noastra;
Participarea femeilor în procesul de pace plenara;
O mai buna implicare a femeii în putere şi în deciziile pentru realizarea progresului;
Pe 16.02.1999, a fost invitat domnul arhitect Mihai Popa, soţul doamnei Baroane de Levendal şi
ne-a vorbit despre Clubul Kiwanes; -S-au primit pe data de 25.02.1999, invitaţii de la d-l Stanilă la
spectacolul cu ansamblul “Ciocirlia”, la sala M.A.I., unde au fost prezente doamnele de la
clubul FAPTE;
Pe data de 2.03.1999, s-au ţinut lecţii de religie la Club, de către Preotul Istodor
Gheorghe;
Pe 6 Martie 1999, la Sediul Clubului Evreiesc, a avut loc aniversarea zilei de naştere a
domnului Izu Gott, membru APAR si totodată sau înmânat diplomele şi medaliile pentru “Merite în
activitatea depusă”, la care au participat si membre ale clubului FAPTE;
Va prezentam citeva imagini din activitatea noastra;

In luna Martie 1999, s-a trimis o scrisoare la Presedintie, Guvern, Parlament si ne-am
exprimat totodata ingrijorarea pentru faptul ca la granitele Romaniei s-au desfasuarat forte
militare, si am cerut sa respingem orice implicare pe tarimul de lupta al Serbiei;
Am mentionat si am crezut intr-o pozitie de neutralitate decenta din partea Romaniei , am
sperat sa mai existe sanse ca toate problemele sa fie solutionate prin dialog pentru a fi
impiedicata izbugnirea unui razboi in Balcani. Am mentionat ca, nu prin forta se poate impune un
plan practic de Pace si numai printr-o buna convietuire.
In data de 25.03.1999, membrele FAPTE au trimis un memoriu la Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale, domnei Ministru Secretar de stat Norica Niculai, in care si-au expus situatia
grea a multora din clubul FAPTE, cu pensii sau salarii mult sub minimum de venit necesar, pentru
un trai decent, au rugat-o respectuos, daca exista posibilitatea sa le sprijine in ajutorarea
acestora

cu bani, alimente sau imbracaminte din fondurile pentru activitati sociale, interne sau

externe.
Pe data de 13.04.1999, la club, s-a făcut un scurt rezumat al Conferinţei din New-York, la
care a participat d-na Dr.Ciochină Antoaneta, Preşedinta Asociaţiei Femeilor cu Diplomă
Universitară; s-a compus o scrisoare deschisă numita“memorandum”, pentru

pacea lumii,

adresată tuturor forurilor competente;
Tot in luna Aprilie, s-au aniversat zilele de naştere ale d-nei Aurelia Oncescu şi a d-lui
prof. Ionescu Alexandru;
Tot pe data de 13.04.1999, d-na Constantin Ioana a prezentat însemnări ale Părintelui
Cleopa, la mormântul sfânt;
Pe data de 20.04.1999, d-na Teodorescu Mariana, a întocmit liste, cu persoanele cu
mulţi copiii şi cu venituri puţine, pentru obţinerea unui ajutor de la o organizaţie din America;
In luna Aprilie, Asociatia FAPTE, impreuna cu Asociatia Femeilor din Romania a facut un
apel, cu titlul “Opriti armele”, in care ne-am exprimat ingrijorarea pentru faptul ca, la granitele
Romaniei se desfasuara forte militare;

A sosit timpul sa inceapa in Balcani o noua decada in care sa triunfe non-violenta bazata pe
dialog si pe o cultura a Pacii - garantie a viitorului omenirii-viitor senin pentru copii nostri.
Ca urmare a propunerilor membrelor Clubului FAPTE, a fost inaintat din nou un material la
CNA, impotriva emisiunilor imorale din canalele de televiziune.
Ca urmare a scrisorii trimise, C N A -ul a trimis urmatorul raspuns, si anume ca:

“potrivit

Legii Audiovizualului, C N A nu poate interveni in politica de alcatuire a programelor si nici nu
poate sa impuna realizarea sau oprirea unor emisiuni ale postului de televiziune publice sau
private . In cazul in care unele posturi de televiziune incalca Legea Audiovizulalului

si deciziile C

N A ( la sesizarea oricarui telespectator ), serviciul de monitorizare din cadrul C N A , s olicita
televiziunilor casetele emisiunilor respective ( pastrarea casetelor martor de catre posturi este
obligatorie timp de 30 de zile de la data emisiunii ), le analizeaza si stabileste daca a fost
incalcata legislatia din domeniu si propune mambrilor Consiliului National al Audiovizualului
eventualele sanctiuni.
Activitatea Asociatiei

noastre, in societatea civila, si in special in rindul femeilor, conduce

la ameliorarea mentalitatilor si cresterea responsabilitatilor multor femei ce activeaza printre
cadrele din audiovizualul public si privat dar si o sustinere practica a demersurilor in respectarea
legislatiei in vigoare, activitate pe care o desfasuara, zi de zi, Consiliul National al
Audiovizualului”;
Pe 28 Aprilie1999, la sala Bibliotecii Armene din curtea Bisericii Armene a avut loc
decernarea medaliilor şi diplomelor persoanelor care au activat pentru “MERITE ÎN
ACTIVITATEA DEPUSA SPRE O CONVERGENTA SPIRITUALA”: I. P. S. Arhiepiscop Dirayr
Mardichian, Vicar Arhimandrit, Zareh Baronian, pr. Ezras Bogdan, diac. Haik Azarian si Diac.
Radu Holca.;
Aceste diplome şi medalii au fost înmânate de doamna Marcela Ghiulbenghian,
Presedinta A.P.A.R., si Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, secretar general A.P.A.R. Actiunea s-a
desfasurat in prezenta membrelor clubului FAPTE;
Cele 27 de membre fondatoare, s-au oferit si au

acordat asistenta-sociala voluntara, la

femeile cu probleme deosebite;
Membrele Asociatiei F.A.P.T.E, s-au reunit în sedinţa din 18 Mai 1999, au facut din nou un
memoriu si au cerut încetarea razboiului din Iugoslavia, precum si reanceperea tratativelor pentru
instaurarea pacii, a linistii intre popoare in numele Dreptatii si al Adevarului, pe care l-au inaintat
tuturor forurilor competente;
Membrele Asociatiei FAPTE si-au exprimat solidaritatea umană cu cei goniţi din casele şi
pământurile lor precum şi victimele bombardamentelor ucigaşe , si au facut apel tuturor părţilor
implicate să reia dialogul pentru găsirea unor soluţii apte să instaureze o pace echitabilă,
sprijinind toate organizaţiile umanitare, în special cele din România, în acţiunile lor de ajutorare a
celor aflaţi în suferinţă;

Membrele Asociatiei F.A.P.T.E. au fost întru totul de acord cu declaratia Comună
semnată în 8 Mai 1999 la Bucureşti de către Papa Ioan Paul al Doilea şi Patriarhul Teoctist, si au
facut demersuri in acest sens;
Pe 20 Mai 1999 la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, a avut loc prezentarea
cărţii “Viaţa Religioasă din România”, studiu coordonat de dr. Gheorghe F. Anghelescu şi dl Dir.
Ştefan Ionită, la care au fost invitate si membrele FAPTE;
Totodata A.P.A.R. a decernat domnului Ministru Secretar de Stat prof. Dr. Gheorghe F.
Anghelescu şi altor specialisti din Secretariatul de Stat pentru Culte, medalii şi diplome pentru
merite deosebite în realizarea unui climat de întelegere şi respect reciproc între toate religiile din
România, actiune la care au fost prezente si membrele FAPTE.
Din 6.07.1999, a fost introdus materialul privind schimbarea măsurii supreme de
pedeapsă cu moartea. Aceasta se refera şi la Ilie Ilascu, dar termenul de detenţie stabilit pentru.
el, a fost ispaşit în totalitate;
În luna Aprilie,

membrele Asociaţiei, au desemnat pentru acţiunile social-umanitare ale

Asociaţiei pe doamna Galeri Servilia, pentru a medita copii la engleză şi franceză, prestând o
munca benevolă în folosul copiilor de la Casa de Copii nr. 7, spre însuşirea mai temeinică a
acestora;
Declaraţiile, apelurile, propunerile care au emanat de la Clubul de femei au fost trimise la
forurile competente, pentru a se ţine seama pe viitor şi de punctul de vedere al femeilor;
Pe 30 Iulie 1999, membrele Asociatiei au participat la o întilnire, cu alte ONG-uri, având
ca tema situatia tinerelor aflate în dificultate (Insarcinate, cu copii, fara familie);
S-au propus si s-au realizat concursuri de poezie, poezie religioasa si cântece, cu premii
si tombole in cadrul clubului;
In luna Iulie, la club s-a organizat un concurs de poezie religioasa “Rugaciune catre
Dumnezeu, Sfanta Treime, Isus;
În urma acestei întilniri reprezentantii O.N.G.-urilor invitate, au ajuns la concluzia ca
pentru o mai buna colaborare este necesara mentinerea unei comunicari permanente precum si
buna cunoastere a activitatilor celorlalte O.N.G.-uri si resursele disponibile ale acestora
(materiale, sociale, informationale etc), pentru a realiza o colaborare viabila;
In luna Septembrie, s-a realizat o educatie manageriala, sociala si interconfesionala prin
invitarea de specialisti din diverse domenii, pentru a ne impartasi din experienta lor;
S-au realizat colaborari cu Pro Tv- Mihai Tatulici, la emisiunea “Audienta Nationala”in
luna Decembrie;
Tot in luna Decembrie, s-au facut expuneri de lectii in cadrul clubului privind efectul
miraculos al plantelor medicinale, al alimentatiei naturiste, al trairii intr-o morala religioasa
corecta, prin post si rugaciune pentru pace in lume.

In anul 1999 am primit din partea AFR – Asociatia Femeilor din Romania Diploma pentru activitatea
in slujba dezvoltatii Societatii Civile si promovarea statutului corespunzator al femeii, familiei si
copiilor din Romania.

