Din activitatile Asociatiei FAPTE pe anul 2006
În anul 2006, Asociaţia FAPTE şi-a intensificat activitatea pentru conştientizarea şi responsabilizarea femeilor
cu privire la rolul lor în societate în a-şi modifica atitudinea şi astfel fiind mai active şi implicate în viaţa de zi cu zi.
Scopul şi obiectivele propuse de către asociaţie credem noi că în mare parte au fost atinse prin organizarea şi
desfăşurarea activităţilor din cadrul :
-

clubului care a avut loc săptămânal;

-

mărirea necontenită a nr. de membrii;

-

informarea pe toate planurile cu ajutorul persoanelor autorizate care au fost invitate în cadrul asociaţiei;

-

intensificarea legăturilor şi a acţiunilor cu alte asociaţii şi fundaţii;

-

realizarea propriilor acţiuni şi activităţi culturale, civice.

-

Conceperea şi trimiterea unor apeluri şi mesaje la forurile competente;

-

Activităţi de binefacere şi întrajutorare.

În cadrul Clubului care îşi desfăşoară activitatea cu regularitate de asociaţie, săptămână de săptămână, marţea,
audienţa a fost între 60-100 de persoane care au participat la activităţile de informare, acţiuni civice, concursuri,
tombolă, acţiuni culturale, umanitare etc.
Clubul a beneficiat de invitaţi de marcă cum ar fi:

prof George Toma Maiorescu, prof. Alexandru Măruţă,

Gheorghe Manea, prof. Univ. de ecologie, doamnele prof. Crina Bocşan Decusară, Magdalena Popescu Matei, ziarista
Aurora Sităruş, psiholog

Rodica Ioan, dr. Paula Pogîceanu şi Niculescu precum şi pr. Vişan de la Mânăstirea

Frăsineni, doctor Chitimia Elena, Presedinta Fundatiei si Asociatiei Mirabilis, Jercau Ovidiu, Consilier Asociatia
batrineti linistite, Alina Croitoru, prof. de lb. romana, Craciun Vlad, Omniasig, Sonia Burcescu, Psiholog, Elena
Slabaru, prof de lb. rusa, franceza, romana, Parintele Casian, Manastirea Frasinei, Dan Gaina, Federatia ptr. pacea
familiei, Georgeta Floarea, Federatia Sf. Gheorghe, Nita Adrian, preot şi mulţi alţi.
Vă informăm de asemenea de participarea membrelor noastre la unele activităţi realizate de alte asociaţii şi
fundaţii cum ar fi:
-

Congresul de Dacologie ţinut anual pe teme de mare interes.

-

Întâlnirile şi participarea la activităţile asociaţiilor: Renaşterea Neamului Românesc, Asociaţia Pentru Protecţia
Consumatorilor, As. Femeilor cu Diplomă Universitară, As. Femeilor Musulmane, Institutul Francez, Iulia
Haşdeu, Fundaţia Culturală Elisabeta.

În acest timp, au fost şi apariţii la TV şi Radio pentru a ne face cunoscute preocupările şi realizările noastre. Nu
putem să încheiem fără să trecem în revistă şi să nu ne amintim şi de dezamăgirile noastre şi de neîmplinirile care au
fost.
Desigur, mulţumim celor care au fost alături de asociaţie şi în mod deosebit doamnei Marcela Ghiulbenghian care
a fost nu numai financiar aproape de noi dar şi sufleteşte.
In data de 03.01.2006, doamna Marcela Ghiulbenghian, a propus doamnelor din sala, sa se faca un protest
impotriva piesei “ Evanghelistul”, al doamnei Alina Mugiu Pipidi. Toata lumea a fost de acord.
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In data de 17.01.2005, doamna Lucretia Nitu a vorbit la club despre faptul ca Sinodul a stabilit doua Mitropolii
in Ardeal, la Sibiu si la Cluj. Doamna a mai citit un articol despre istoria Manastirii Voronet si despre Manastirea Putna,
si despre Skeii din Brasov ( skeii erau de origine dacica).
Membrele clubului au vizionat piesa “ Estera “ la Teatrul Evreiesc in aceeasi zi.
In data de 24.01.2006, la club, dupa ce s-au intocmit tabelele de prezenta si s-a spus rugaciunea colectiva “
Tatal nostru”, doamna Ileana David a cintat trei rugaciuni.
In data de 31.01.2006, clubul de femei, a fost informat referitor la aparitia cartii anticoruptie “Ghid civic”,
organisme care au voie sa verifice: in Romania “Asociatia ptr. transparenta”si Centrul Anticoruptie ptr. cetateni, Curtea
de conturi, Comisia de cercetare a abuzurilor (cerceteaza fapte de abuz prin petitii), a mai vorbit despre abuzul de
putere, infractiuni de coruptie, luare si dare de mita, primirea de foloase necuvenite, trafic de influenta, infractiuni
impotriva intereselor financiare ale comunitatii, s-a vorbit despre Parchetul national anticoruptie, despre Avocatul
Poporului, curtea de Conturi. Aceasta sesizeaza Parchetul national Anticoruptie si se ocupa de intreprinderile de stat.
In data de 31.01.2006, doamna prof. univ. Maria Caraman, a discutat la club despre problema ciinilor
vagabonzi, impotriva eutanasierii lor.
In data de 07.02.2006, doamna Lucretia Nitu, a informat despre doua evenimente mari petrecute la noi in tara,
despre 2 hotarari judecatoresti si anume: una in America ptr. puscasul marin care l-a omorit pe Teo Peter, in care a
fost gasit nevinovat, si hotarirea familiei Iovan, in care a fost un caz de legitima aparare, in cazul hotului impuscat
mortal de catre Adrian Iovan.Deasemenea, doamna Anisoara Velicu, a spus ca, in memoria cintaretului Teo Peter,
strada unde se afla Ambasada Americii, se va numi Teo Peter. Aceasta hotarire, s-a luat de catre Guvernul Romaniei.
In data de 14.02.2006, Clubul FAPTE, a fost de acord, sa trimita o scrisoare ptr. ca Parchetul anticoruptie sa
existe. Au fost alaturi, Asociatia Prodemocratia si Asociatia Transparenta.
In data de 21.02.2006, doamna Mioara Vlad a impartit la doamnele prezente in sala, bilete la Tetrul Mic,
Teatrul Odeon, la Teatrul de Comedie si la Teatrul de revista.
In aceiasi data, doamna Ana Maria Voinea, a prezentat-o pe doamna Daniela Lucia Nistor, dinsa primind
mesaje de la Divinitate, de la Sf. Ana. Dinsa a scris o carte intitulata “Mesajul luminii ptr. romani”.Doamna a indemnat
pe toata lumea la credinta si la iertare.
In data de 21.02.2006, doamna Ioana Constantin, a vorbit la club despre Brincusi. Doamna a spus ca Brincusi
nu a uitat niciodata ca este roman. Muzeul din America are peste 20 de opere ale lui Brincusi. Spre regretul nostru, ca
un om de o asa valoare, nu este in patrimoniul nostru.
In data de 27 Februarie asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la Simpozionul International cu tema “
Rolul femeii in pacea dintre religii”, organizat de camera de Comert si Industrie Romania-Turcia si Comisia Nationala a
Romaniei pentru Unesco.
In data de 28.02.2006, doamna Lucretia Nitu, a prezentat la club lansarea de carte “Romania de maine”,
autoarea, d-na Georgeta Florea, membra a clubului nostru si Presedinta Fundatiei Sfintul Gheorghe. Apoi, doamna
Lucretia Nitu, a citit in sala “protestul pensionarilor”, facut de alianta pensionarilor din Romania, condusa de d-l Silviu
Damian.
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In data de 28.02.2006, doamna dr. Paula Povaceanu, dr. in terapie florala, a explicat doamnelor in sala cum,
aceasta terapie vindeca starile emotionale, invinge emotiile negative, frica, tulburarile de comportament, grija
exagerata, epuizarea fizica si psihica, invidia, intoleranta, incapatinarea, melancolia, nostalgia, pesimismul, starile de
soc, etc.Doamna dr. a spus ca florile nu au parti negative si nu au efecte secundare.
In data de 27-28.02. d-na Valentina Hacerian a participat la Goethe-Institut Bukarest, la un Simpozion
International
In data de 07.03.2006, la Club s- a citit in sala raspunsul primit prin e-mail cu tema “Plan national de
dezvoltare”, de Octav Rus, in care spune ca, Guvernul doreste disparitia asociatiilor civile.
In data de 07.03.2006, doamna Lucretia Nitu a facut o tombola constind in pungi cu alimente, din partea
Asociatiei Femeilor optimiste.
In intervalul 13-15 Martie Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la Centrul Comunitar Titan “ Dr.
Constantin Gorgos” impreuna cu instante ale societatii civile, au organizat “Zilele Creierului”, si “ Creierul si
adaptibilitatea la stress” actiuni care continua “ dialogul” nostru multiaxial, interactiv si proactiv cu comunitatea.
Au participat tari importante ca S.U.A., Canada, Marea Britanie, Spania, Franta, Turcia, Ucraina, India, etc., au
celebrat “Saptamina creierului”, invocind parca importanta implicarii noastre in activitati menite sa promoveze
sanatatea-biologica, psihica, sociala si culturala, nu doar la nivel individual ci si comunitar.
Pe data de 21.03.2006, doamna Marga Dumitrescu Frasin, a abordat o tema la club “Noi si clubul nostru”, a
vorbit despre activitatile clubului, despre invitatii de seama, despre oamenii politici care ne-au calcat pragul, doamna a
mai vorbit despre sarbatoarea din 25.03 de Buna Vestire;
Doamna dr. Chitimia, a promovat in cadrul clubului , tinind cont de persoanele de virsta a treia, tratamentele
naturiste. Aeste terapii sunt ptr. mentinerea vietii si ptr. a avea un tonus sanatos;
In data de 24.04.2006, doamna Marcela Ghiulbenghian a impartit in sala la toata lumea prezenta, cu ocazia
sarbatorilor de Paste, oua si iepurasi de ciocolata.
In data de 30.05.2006, doamna Lucretia Nitu, a anuntat ca a participat la sedinta la revista “Lumea Misterelor”.
In data de 13.06.2006, doamna Nitu, a anuntat doamnele din sala, ca se va tirnosi Biserica de la Vidra, zidita
de doamna Marcela Ghiulbenghian. Doamna Marcela a pus un autobuz la dispozitia doamnelor, ptr. a fii prezente la
tirnosire.
In data de 27.06.2006, doamna Cornelia Niculescu, a mediatizat la club citeva pelerinaje la un pret mai mic.
In data de 11.07.2006, doamna Mioara Vlad care se ocupa cu activitatea culturala din cadrul clubului, a
distribuit bilete la teatrul Constantin Tanase si la sala “Rapsodia”;
In data de 01.08.2006, doamna Lucretia Nitu, a anuntat in sala ultimile evenimente de la conferinta religioasa
Kwasizabantu. Hans Koller este intemeietorul acestei asociatii in Africa. Conferinta a tinut cinci zile si s-a tinut la
Volteni in Banat, avind ca tema “Sa avem chipul lui Isus”.
In data de 8.08.2006,doamna Elena Sabaru, le-a multumit doamnelor din sala de la FAPTE ptr. cartile aduse
ptr. copii de la scoala unde preda dinsa in Republica Moldova.
In data de 12.09.2006, doamna Viki Neacsu, a vorbit despre paranormalul Dumitru Ioan Branc. Domnul Ioan
vindeca prin puterea cuvintului. In lume sunt 5 astfel de vindecatori.
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Cateva din membrele clubului, au participat in data de 26.09.2006, la Congresul “Istoriei Religiei”. Acesta a
avut loc la Atheneul Roman.
In data de 14.11.2006, doamna Marcela Ghiulbenghian a organizat o actiune in Sala de sedinte de la
Comunitatea evreiasca, privind cele 3 religii:crestinism, iudaism si mahomedanism. Au fost invitati din Presa,
Televiziune, D-l Pr. Prof. Univ. Dr. Alex I. Stan, reprezentantii Etniilor, reprezentanti ai religiilor, unde au fost prezente
si doamne de la Clubul FAPTE.
In data de 07.11.2006, doamna Victoria Neacsu, membra FAPTE, a participat la Conferinta cu tema “Simtiti
energiile lui Tobias, Rafael, Metatron, Saint Germain, si a povestit doamnelor de la Clubul FAPTE, despre lucrurile ce
le-a aflat de la acestia.
In data de 21.11.2006, Asociatia FAPTE-AFAR impreuna cu Asociatia Pro-Vita pentru Nascuti si Nenascuti,
Asociatia Iulia Hasdeu, Asociatia Zile mai fericite, iubire ajutor credinta si speranta ( ZMF-IACSS), Asociatia Femeilor
Optimiste, au facut un apel pentru a modifica Legea privitoare la avorturi prin care:
-

natiunea romana sa nu fie partasa la crimele avorturilor si

-

pastrind liberul arbitru al femeii si doctorului care fac acest lucru, acestia sa faca chiuretajul cu plata
echivalentului in lei a 200 euro care sa fie o contributie a mamelor ce dau nastere la copii, stimulind astfel
cresterea natalitatii acestei tari.
In apel au fost stipulate urmatoarele argumente juridice si anume:
•

In legea fundamentala a statutului, dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale
persoanei sunt garantate(Constitutia Romaniei art. 22, (1);

•

In acest context, daca copilul conceput I se recunoaste de catre lege capacitatea de a avea drepturi, iar
legea fundamentala garanteaza dreptul la viata, prin posibilitatea acordata femeii tot de lege, de a
intrerupe cursul unei sarcini, reprezinta de fapt, pe de o parte o nesocotire a legii mai inainte mentionata,
iar pe de alta parte, un atentat la viata, condamnabil atit prin dreptul pozitiv cit si prin normele de morala,
izvorate din credinta crestina.
“ Avortul este o crima cu premeditare”(Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Ortodoxia , anul XLVI, nr. 2-3 aprilie,

1994).
In data de 05.12.2006, doamna Maria Caraman, a sesizat la TV Antena 1, ca Adelin Petrisor reporter, a
ironizat prin accent si vorba, ziua de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Doamna Maria Caraman, a propus
doamnelor din sala, sa faca o scrisoare de atentie la TV Antena1 si forurile in drept, ca nu suntem de acord cu
deriderea facuta zilei Nationale a Romaniei.
In data de 12.12.2006, doamna Marcela Ghiulbenghian, a primit un apel de la parintele Bordasiu Nicolae,
dinsul facand un manifest contra legii 323/21 Nov. 2006, in care biserica contesta scoaterea icoanelor din scoli.
Doamna Marcela, le-a intrebat pe toate doamnele prezente in sala, daca sunt de acord cu protestul parintelui Bordasiu
si Clubul FAPTE s-a alaturat acestuia.
In data de 15.11.2006, Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la ANIMMC la Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, sala A.I Cuza, tema fiind “ Antreprenoriatul Femeii in Romania”
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Asociatia Unesco “Iulia Hasdeu”, prin reprezentantele ei Crina Decusara Bocsan, Doina Mandaj, Alexandra
Brezeanu, impreuna cu Asociatia FAPTE, ne-am declarat de acord cu apelul facut de parintele Bordasiu, privind
mentinerea icoanelor in scoli, si cu apelul privind incetarea avorturilor, pentru care doamnele au semnat si parafat.
In data de 19.12.2006, doamna Marcela Ghiulbenghian, a oferit tuturor persoanelor prezente in sala, cadouri
de Craciun, si ca de obicei mici atentii.
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