DIN ACTIUNILE ANULUI 2008

Dupa o mica vacanta, activitatea clubului s-a reluat la sediu. S-a lucrat la Site-ul clubului FAPTE,
care dupa 10 ani de activitate, a realizat multe activitati deosebite.
Membrii clubului au participat la diverse activitati culturale, cum ar fi “Sarbatoarea Martisorului”, la
sedinta sect. 4 a Partidului Noua Generatie, si anume la alegerea noului primar, la sedinta de la Lumea
Misterelor”.
In data de 04.03.2008, dupa rugaciunea colectiva “Tatal nostru”, doamna Pod Elena a daruit
martisoare tuturor doamnelor prezente la sedinta, martisoarele fiind daruite din partea fostului Primar al
sect. 2, dl. Ontanu. Doamna Marcela Ghiulbenghian a impartit flori doamnelor din sala. In aceeasi zi, la
club s-a tinut un moment de reculegere pentru mortii de la cutremurul din 4 Martie 1977, care s-a soldat
cu 1057 de morti si 10.000 de raniti.
De asemenea, membrele clubului se bucura si de sprijinul doamnei Pod Elena, dansa lucrand la
Serviciul Social, ajutandu-i pe cei sarmani si fara posibitati materiale.
Aspecte de la sedintele saptamanale ale Clubului FAPTE
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In data de 11.03.2008, doamna Mioara Vlad s-a ocupat de activitatea culturala a clubului,
impartind bilete la teatru doamnelor prezente. Doamna Victoria Neacsu a facut un rezumat pe tema
“Legea atractiei”, unde este specificata gandirea pozitiva, dragostea pentru aproape, eliminarea energiilor
negative din organism, etc.
Fiind doamne mai in varsta la club se discuta frecvent despre hipertensiune, boli si alimentatie.
Doamna Ioana Constantin a dezbatut tema “Legea Non rezistentei”, in care spune ca:” Sa nu te opui
niciodata unui rau, cu un rau”.
Asociatia FAPTE fiind pe locul 10 in Gala ONG-urilor, Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit o
diploma de la Biserica Ortodoxa, de la Preafericitul Daniel, pentru omenie.
In data de 18.03.2008, doamna Ivan Aurora a donat clubului imbracaminte pentru femei si barbati.
In data de 25.03.2008, doamna Marcela a citit un AVERTISMENT, privitor la neprolificarea
armelor si stadiul de inarmare al tarilor, a dialogului pe probleme majore, gasindu-se astfel solutiile optime
pentru toata omenirea. Aceasta AVERTIZARE a fost trimisa la toate Institutiile statului.
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In data de 01.04.2008, la club au fost urmatoarele invitate: d-na Supcova Vera (Asociatia Coral
club), d-na Moraru Lidia (Medic). D-na Supcova Vera a facut in acea zi la club o demonstatie cu un aparat
de masurat impuritatile din apa.
In data de 08.04.2008, la club a fost invitat parintele preot Neculcea, de la Parohia Inotesti, judetul
Prahova. In aceeasi zi, doamna Marga Dumitrescu Frasin a dezbatut la club o tema scrisa de dansa,
“Postul Pastelui”.
Parintele Neculcea a vorbit la club despre post, rugaciune, despre credinciosii din parohia
dansului, a vorbit despre apropierea dintre oameni prin credinta, prin frica lui Dumnezeu: “Fapta mea este
pana la mana lui”, a povestit parintele despre parintele Galeriu.
In data de 15.04.2008, d-na Ana Meiu a facut o scurta prezentare, dansa participand la toate
sedintele Congresului International de Dacologie.
In data de 22.04.2008, doamna Marcela Ghiulbenghian a impartit in sala la doamnele prezente,
iepurasi de ciocolata, cu ocazia sarbatorilor pascale.
In data de 6.05.2008, au fost prezenti invitati ca d-na Ilmije Geamai, Presedinta Femeilor
Musulmane. Doamna Maria Caraman a discutat la club cu doamnele, sa ceara guvernantilor sa introduca
un articol de lege referitor la insulta, murdarie, etc.
In data de 13.05.2005, doamna Ioana Constantin a participat cu o invitatie primita din partea
Presedintei femeilor musulmane d-na Ilmije Geamail, la sarbatoarea femeilor musulmane ”Mama”. La
aceasta intalnire au participat invitati din mai multe tari precum Turcia, Italia, Grecia, Romania, si care au
scos in evidenta rolul mamelor in societate si familie.
De asemenea, doamna Silvia Marin a anuntat la club ca va avea loc o serie de concerte
religioase sustinute la Atheneul Roman in luna mai.
In data de 13.05.2005, doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata la Academia Oamenilor de
Stiinta, la simpozionul “Stiinta si religie”.
In aceeasi zi, doamna Marga Dumitrescu Frasin a organizat o tombola cu carti scrise de dansa,
una din ele numindu-se ” Eu si casa dintre drumuri”.
In data de 27.05.2008, la club a fost in calitate de invitat doamna Smaranda Cazan Livescu de la
Organizatia Femeilor de Pretutindeni Unifero. In cadrul acestei sedinte, s-a discutat si s-a propus ca d-na
Smaranda Livescu sa conduca Asociatia FAPTE si sa devina Presedinta Clubului FAPTE. Doamna
Smaranda a infiintat in America Asociatia de Femei Unifero.
In data de 03.06.2008, la club au fost invitati domnul Mihai Bala si d-na Negrea Cornelia de la
cenaclul literar.
In data de 19 Iunie, doamna Marcela Ghiulbenghian impreuna cu d-na Anita Camelia si Andreea
Moise au participat la Seminarul despre folosirea internetului si a portalului E-simplu pentru promovarea
afacerilor.
Presedinta Asociatiei a participat la hramul Bisericii Manastirii Antim, pe 22 iunie 2008.
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Asociatia FAPTE-AFAR a fost invitata la Vatra Dornei intre 26-29 iunie 2008, la conferinta
UNIFERO, presedinte Smaranda Cazan Livescu.
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1. Aspecte de la intalnirile Clubului FAPTE
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2. Aspecte de la intalnirile Clubului FAPTE-AFAR

3.Aspecte ale

Clubului Fapte din 11 Noiembrie 2008, impreuna cu D-na ziarista si scriitoare
Orescu, vorbind despre vechea istorie a Romaniei.
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4. Expoziţia Mihaelei Teodorescu, fost instructor la Casa de Copii, nr. 3, sâmbătă 13 Decembrie
2008.
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