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Campanii, Programe și Proiecte #CSMB

#omânădeajutor – CAMPANIE de ajutorare
a seniorilor bucureșteni MĂȘTI pentru SENIORI

      În contextul pandemic actual,
proiectul ,,Măști pentru seniori” a
constat în distribuirea câte unui pachet
cu 15 măști chirurgicale, de unică
folosință, seniorilor domiciliați în
București, cu vârsta minimă de 50 ani
și cu posibilități financiare reduse. 

 VERDE la IMPLICARE – SENIORI pe DOUĂ ROȚI

             Acest proiect, o inițiativă a Centrului pentru Seniori al Municipiului București, în parteneriat cu „I’Velo by GreenRevolution”,  s-a
desfășurat pe toată durata verii, în parcurile din Capitală, acolo unde seniorii au fost invitați să pedaleze, ca un îndemn la mișcare, socializare și
petrecere a timpului liber într-un mod plăcut pentru ei și util pentru mediu. 
                   Scopul a fost acela de încuraja mișcarea în aer liber și activitățile fizice, prin:

renunțarea la folosirea mașinilor și a transportului în comun în favoarea mișcării în aer liber;
 promovarea obiceiului de a rămâne mereu activ, mai ales la vârsta a treia.

             Centrul pentru Seniori al Municipiului București s-a alăturat astfel campaniei „Vinerea Verde – Stop! Azi, mașina stă pe loc!” lansată de
Ministerul Mediului și care se derulează în fiecare zi de vineri a săptămânii. 

     Niciun vârstnic nu e singur!

         Proiectul „Verde la implicare - Seniori pe două roți” este destinat
seniorilor, cu vârsta de peste 50 de ani, cu domiciliul în Municipiul București și
care doresc să participe la această campanie de conștientizare, în vederea însușirii,
susținerii și promovării unui mod de viață sănătos, precum și a atragerii atenției
asupra pericolului poluării. Este un îndemn la acțiune și stimulare a interesului
pentru un stil de viață activ bazat pe activitate sportivă și implicare socială. Ei
înșiși pot fi un exemplu, prin faptele lor, cu grija față de natură și față de semeni. 
 Considerăm oportună organizarea unor astfel de evenimente pentru a-i motiva pe
seniorii bucureșteni și a-i implica activ în acțiuni de protecție a mediului, prin
cultivarea unui spirit activ, dinamic și ecologic.

      Acest proiect social este
derulat de Centrul pentru
Seniori al Municipiului
București CSMB, în
parteneriat cu RE BeInvolved,
primul Centru Integrat de
Economie Circulară (colectare,
sortare, igienizare, distribuire).
Susținut de DGASMB acest
demers a avut ca unic scop
ajutorarea vârstnicilor aflați în
nevoie. 
 

    Rezultatele implicării echipei Centrului pentru Seniori al
Municipiului București s-au văzut rapid, iar zâmbetul, bucuria și
cuvintele de mulțumire din partea seniorilor au însemnat enorm
pentru oamenii de bine, seniorii voluntari și echipele reunite ale
CSMB, RE BeInvolved și DGASMB.

        Acest proiect a vizat acoperirea
imediată a nevoilor persoanelor
vârstnice, prin achiziționarea măștilor
și oferirea lor, cu titlu gratuit, având în
vedere faptul că această categorie a
fost și este cea mai vulnerabilă și
afectată de răspândirea COVID-19.
Scopul a fost acela de a asigura
seniorilor care au solicitat sprijin în
acest sens, a unui echipament minim
de protecție împotriva virusului
SARS-CoV-2. Am reușit să
rezolvăm pentru sute de seniori
problema achiziționării măștilor de
protecție, atunci acestea s-au găsit la
un moment dat cu dificultate și aveau
un preț ridicat pentru posibilitățile
acestora.

               Prin înscrierea și participarea la proiectul „Verde la implicare - Seniori pe două roți", seniorii au parcurs pe biciclete diverse circuite în
parcurile Capitalei, promovând și mobilitatea urbană inteligentă, sustenabilă, adică mișcarea fizică în folosul sănătății. Inițiativa Centrului pentru
Seniori al Municipiului București mai are drept scop și schimbarea mentalității societății cu privirea la imaginea persoanelor de vârsta a treia, dar
și îmbunătățirea percepției cu privire la rolul în societate al seniorilor.  Evenimentele organizate sub genericul „Verde la implicare - Seniori pe două
roți” vin să promoveze importanța menținerii sănătății la vârsta a treia prin activități sportive, prin comunicare și socializare și pledează pentru
necesitatea adoptării unui stil de viață sănătos, cu beneficii asupra calității vieții persoanelor de vârsta a treia. Sunt îndemnuri și exemple la acțiune
și un stil de viață sănătos, la însușirea obiceiului de deplasare în proximitatea locuinței și la plimbări de plăcere prin parcuri, în oraș și prin
împrejurimi.

        Încă de la începutul anului 2021 am demarat această campanie
de solidaritate și ajutorare a seniorilor bucureșteni aflați în stare de
vulnerabilitate și am donat sute de articole de îmbrăcăminte, obiecte
de uz casnic și electrocasnice.
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Campanii, Programe și Proiecte #CSMB
”DIGITAL CITIZEN” 

PROGRAM de EDUCAȚIE DIGITALĂ a VÂRSTNICILOR
 

           Centrul pentru Seniori al Municipiului București CSMB și ECDL România desfășoară activități comune, pentru a veni în sprijinul
seniorilor bucureșteni, prin implementarea unor programe pilot de educație digitală. 

                ECDL / ICDL este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internațional în peste 100 de țări și
numără până în prezent peste 15 milioane de beneficiari. Parteneriatul dintre cele două instituții are ca obiectiv principal colaborarea în ceea ce
privește sprijinirea seniorilor, oferindu-le gratuit posibilitatea de a se implica și de a participa la un program de ”alfabetizare digitală”. În cadrul
acestor cursuri, seniorii dobândesc competențe digitale elementare de utilizare a computerului, facilitându-le tranziția  către lumea virtuală. Practic,
acest proiect are rolul de a promova o cultură a educației în direcția învățării pe tot parcursul vieții.
                Prin acest parteneriat CSMB și ECDL își propun:

să contribuie la creșterea calității vieții seniorilor;
 să contribuie la dezvoltarea capacităților individuale de ”alfabetizare digitală”;

 să faciliteze accesul la societatea informațională pentru persoanele vârstnice.
 

         Un astfel de parteneriat este extrem de important și în deplină concordanță cu
preocupările CSMB cu privire la inițierea și organizarea de cursuri de educație informală
dedicate seniorilor cu domiciliul în Municipiul București.

GRIJĂ pentru SENIORI.
 UN PAS IMPORTANT pentru SĂNĂTATE

             Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în parteneriat cu Activ Ortopedic vine în sprijinul seniorilor aflați în nevoie și în stare
de vulnerabilitate cu un nou proiect! Astfel, oferim suport tuturor celor care au nevoie de montarea unor dispozitive medicale ortopedice.
Care sunt pașii ce trebuie urmați?

să obtină un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie către Ortopedie;

aflat în posesia acestuia, specialiștii, parteneri ai noștri pot oferi consultația și
informațiile necesare pentru întocmirea dosarului care va fi depus la Casa
Națională de Asigurări de Sănătate;
după verificarea, avizarea și aprobarea acestuia, beneficiarul va primi
GRATUIT dispozitivul medical recomandat de medicul specialist.

            Programul este destinat seniorilor care au nevoie de montarea unei proteze pentru
membrele inferioare/superioare sau de orteze pentru coloana vertebrală, trunchi sau
membre.

SILVER - CARIERĂ la VÂRSTA a TREIA

              Centrul pentru Seniori al Municipiului București și  EASI (The European Association for Social Innovation) s-au asociat în vederea
implementării proiectului ”SILVER - Promovarea unei cariere la vârsta a treia”, cu focus pe următoarele direcții:

evaluarea situației vârstnicilor și colectarea de bune practici și povestiri de la
aceștia;
dezvoltarea unui instrument de autoevaluare privind îmbătrânirea activă la
locul de muncă;
dezvoltarea unui nou program de formare la locul de muncă prin valorificarea  
bucureștenilor de vârsta a treia – „Îmbătrânirea, munca și viața”.

       Proiectul are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor pentru
crearea și dezvoltarea locurilor de muncă adaptate nevoilor seniorilor și contribuția la
dezvoltarea unui program de formare și valorificare a experienței persoanelor vârstnice în 
cele mai diverse domenii de activitate. Scopul comun este acela de a crește și a menține capacitatea seniorilor de a participa activ la influențarea
deciziilor și a politicilor publice, în vederea creării condițiilor favorabile pentru o îmbătrânire activă și demnă.
         Centrul pentru Seniori al Municipiului București susține și încurajează interesul și dorința seniorilor bucureșteni de a-și continua activitatea
și va contribui și la îmbunătățirea legislației în acest sens. Beneficiarii au posibilitatea de a redeveni membri activi ai societății, implicându-se într-un
proiect de anvergură, care ajută la dezvoltarea unui set de bune practici incluzive, prin care persoanele de vârsta a treia să își continue activitatea în
câmpul muncii.
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 Trebuie știut că îmbătrânirea
progresivă a populației mondiale
are importante consecințe sociale și
economice care vor fi cruciale în
următoarele decenii. 
   Utilizarea tehnologiilor moderne,
în mod particular, a internetului, ca
metodă a stabilirii și menținerii
contactului social, este în creștere
în rândul populației vârstnice,
principalele beneficii fiind însă
reducerea și compensarea efectelor
singurătății, lipsei de comunicare și
ale izolării. 

Campanii, Programe și Proiecte #CSMB
EUROPEDIRECT – ”TEHNOLOGIA  pentru  SENIORI”

           Proiectul s-a desfășurat în colaborare cu Institutul European Român, Centrul EUROPE DIRECT București, Centrul pentru Seniori al
Municipiului București, Centrul European al Consumatorilor din România, Digital Citizens România, GEYC și a constat în activități ce au
caracter recreativ și socio-cultural. Scopul principal a fost acela de a dezvolta aptitudini competitive din ”confortul” propriei locuințe. Cursurile au
oferit posibilitatea vârstnicilor de a socializa, de a se implica în viața comunității, de a fi puși în valoare, atât ca indivizi, cât și prin experiența lor, de
a se simți utili societății și celor din jur. Workshop-ul este dedicat în exclusivitate seniorilor bucureșteni, în contextul în care digitalizarea reprezintă
o prioritate la nivel european. 

Programul „TEHNOLOGIA CU ȘI PENTRU SENIORI” urmărește:

 dezvoltarea competențelor digitale ale seniorilor cu vârste cuprinse între 50 - 70 de ani;

 facilitarea tranziției către lumea virtuală;

 promovarea unei culturi a educației în direcția învățării pe tot parcursul vieții.

          Se știe că, majoritatea persoanelor vârstnice au o relație
dificilă cu tehnologia, “tehnofobia” specifică vârstnicilor
reprezentând principalul obstacol pentru acestea. Cu formatul
unui workshop, acesta a fost susținut de experți în domeniu
(facilitatori) care au interacționat cu seniorii în grupuri de lucru.
Aceștia au primit informații utile și au fost ajutați și îndrumați
să folosească diverse metode, tehnici și instrumente foarte utile
pentru desfășurarea activităților uzuale în mediul online.
Totodată, facilitatorii le-au atras atenția participanților asupra
provocărilor și pericolelor care îi pândesc în lumea digitală. La
eveniment au fost prezenți Alexandra Dobre, Director
General, Centrul pentru Seniori al Municipiului București,
Loredana Licuța, coordonator, Centrul EUROPE DIRECT
București, Irina Chirițoiu, director, Centrul European al
Consumatorilor România, Veronica Ștefan, președinte și 

       Competențele digitale ale acestora au fost îmbogățite participând activ la 3 ateliere de lucru: 

 capcanele comerțului online;

 ce trebuie să știm despre serviciile online?
 cum utilizăm rețelele sociale și serviciile de mesagerie text/audio/video (protejându-ne datele cu caracter personal)?

Fiecare participant a învățat:
pașii în crearea unui cont de g-mail și autentificarea cu acesta pentru anumite servicii bancare online. Autentificarea în aplicații
pentru diferite plăți (utilități – energie electrică, apă, gaze, telefonie fixă și mobilă, impozite și taxe locale);
 avantajele plății online ale facturilor dar și cum să cumpere în siguranță în cazul magazinelor online.

cofondator, Digital Citizens, precum și Diana Ioniță, Head of Digital GEYC.
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 comunicarea importanței cetățeniei active prin acțiuni concrete; 

Campanii, Programe și Proiecte #CSMB

PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS+ KA204 RIGHTS

         Centrul pentru Seniori al Municipiului București în colaborare
cu Asociația SINAPTICA invită seniorii bucureșteni să facă parte
din proiectul european Erasmus+ KA204 RIGHTS, care
promovează viața activă a vârstnicilor prin crearea unei punți între
generații, pe baza conștientizării drepturilor sociale și umane ca
fundament al normelor, respectării, apărării și promovării lor în
contexte educaționale, cu metode pedagogice inovatoare. Prin crearea
unor „povești în valiză”, prin viață povești dramatizate care devin,
astfel, un instrument de mediere a valorii drepturilor prin experiența
directă a vârstnicilor. Prin urmare, este reînnoit modul în care
vârstnicii se raportează la societate, conferindu-li-se ”rolul de
promotori, naratori și martori ai drepturilor fundamentale ale omului
în societate, istoria lor pătrunzând în lumea școlarilor prin aceste
povești din valiză”. Vârstnicii vor beneficia de o instruire specială în
trei domenii: analiza poveștilor și a drepturilor inviolabile, crearea
valizelor pentru poveștile cu drepturi, metodologii privind
managementul clasei în activități educaționale non-formale. În această
ultimă parte va fi prezentă și colaborarea directă a profesorilor, ceea ce
le va consolida abilitățile prin contactul cu o unealtă educațională
nouă, practică și concretă.

Proiectul are mai multe obiective:
 crearea unei punți între generații cu privire la tema centrală a drepturilor fundamentale;

 stimularea vârstnicilor în reluarea unui rol activ în societate ca promotori și apărători ai drepturilor fundamentale; 

 instruirea vârstnicilor în domeniile privind drepturile omului, meșteșugurile și educația; 

 sensibilizarea generațiilor tinere cu privire la importanța protejării propriilor drepturi și tuturor drepturilor societății;

 instruirea vârstnicilor pentru a realiza în mod concret și a elabora poveștile în valize reale care urmează a fi schimbate și oferite școlarilor.

          Proiectul are module de training și lecții video care vor fi la dispoziția tuturor celor interesați pe platforma online corespunzătoare. Mai mult
decât atât, ”valizele cu povești” despre drepturi vor fi puse la dispoziția comunității locale prin biblioteci și centre culturale și vor fi schimbate și
distribuite prin schimbul cu valize. Impactul proiectului, prin urmare, nu se va limita la școlile implicate, ci se va extinde și la comunitatea locală și
națională, dobândind o dimensiune internațională datorită utilizării internetului.

“YOU(TH) FOLK THE CITY” – PROIECT ERASMUS+

     Acest proiect cultural-artistic-recreativ a
reprezentat o inițiativă culturală lăudabilă dedicată
seniorilor bucureșteni, fiind derulat de Centrul pentru
Seniori al Municipiului București, în parteneriat cu
Asociația ”Doinița Dance Studio”.  Programul face
parte din proiectul european de tip ERASMUS+ cu
același nume, care are ca tematică dansul popular și
presupune schimburi culturale privind coregrafiile și
tipurile de dansuri populare specifice fiecărei țări
participante. Seniorii au beneficiat gratuit de acest
proiect care a constat în organizarea unui spectacol
folcloric  ”HORA din STRĂBUNI”, prezentat la
Teatrul Elisabeta. Scopul principal a fost acela de a
pune în valoare inedite ”tablouri” coregrafice în care
dansul a reprezentat numitorul comun.

  Beneficiarii au fost încântați de
prestațiile artistice ale Ansamblurilor
Folclorice ale Asociației ”Doinița Dance
Studio” (România), Asociation Brujula
Intercultural (Spania), Kud Goce Delcev
(Macedonia), Fundacja InKubator
Innowiacji (Polonia) și AKTO
(Portugalia). 

         Au fost prezentate muzică și dansuri
populare din toate regiunile și din
celelalte țări invitate, iar fiecare țară a
predat înainte pașii de dans învățați de
toți membrii celorlalte ansambluri
folclorice; la finalul spectacolului, unul
memorabil, toți artiștii au prezentat într-o
coregrafie comună o suită de dansuri
populare specifice fiecărei țări în parte!
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Campanii, Programe și Proiecte #CSMB
PROIECTUL ERASMUS+ „NEXT DOOR”

   
           Prin proiectul european inițiat  de Centrul pentru Seniori al
Municipiului București, în parteneriat cu EASI (Asociația
European Association for Social Innovatation) ne propunem să
promovăm capitalul social în cartierele Capitalei și să promovăm
protecția cetățenilor vârstnici, să creștem  nivelul de stimă de sine și
calitatea vieții. Scopul principal este acela de consolidare a relațiilor
dintre vecini și persoanele vârstnice din cadrul comunității, prin
dezvoltarea unei platforme online cu diverse servicii sociale.  

    Platforma online “Next Door” va cuprinde servicii
GRATUITE realizate de către voluntari, pentru seniorii care vor
avea ocazia de a deveni membri activi ai societății, implicându-se
într-un proiect de anvergură care să ajute dezvoltarea unui set de
bune practici incluzive, prin care persoanele de vârsta a treia să poată
beneficia de sprijin, dar să îl și ofere.

STOP DIABET! ALEGE SĂNĂTOS!
 Profilaxia începe de pe masa ta

         Centrul pentru Seniori al Municipiului București demarează
o campanie de informare și conștientizare asupra riscului de
diabet zaharat, cu scopul diseminării  unui set de bune practici
alimentare și stil de viață sănătos, care să asigure o îmbătrânire
activă. Campania va debuta în data de 14 noiembrie 2021, cu
ocazia celebrării Zilei Mondiale a luptei Împotriva Diabetului
Zaharat, prin luminarea intrării principale a Spitalului Colțea în
culoarea albastru, culoare-simbol a acestei zile.

    În anul 2020, conform ARPIM, 1 din 10 români a fost 
 diagnosticat cu diabet zaharat, incindența fiind în continuă
creștere. De aceea necesitatea unor programe educaționale devin
absolut necesare, mai ales în rândul persoanelor de vârsta a treia.
Campania de informare și conștientizare asupra riscului de diabet
zaharat se va desfășura atât indoor, cât și outdoor având
următoarele etape:

 elaborarea și diseminarea în spațiul public, social-media și
media a materialelor suport sub diferite forme;
 organizarea unor sesiuni de informare privind setul de bune
practici alimentare și stil de viață sănătos (prin platforma
Zoom);
 elaborarea ghidului de bune practici alimentare și stil de
viață sănătos, precum și diseminarea acestuia în spatiul
public.

Campania „VREAU SĂ TE AUD!”
      Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Audionova
vor demara Campania „VREAU SĂ TE AUD!” în luna
noiembrie. Prin acest proiect aproximativ 60.000 de seniori
bucureșteni vor putea beneficia de testări auditive gratuite, realizate
cu aparatură de ultimă generație și personal specializat. Deși aceste
servicii sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, cei mai mulți dintre vârstnici trebuie să aștepte chiar și
luni de zile până la o testare avizată. De aceea, am considerat
oportună demararea și desfășurarea unui astfel de proiect, care să
vină în sprijinul persoanelor de vârsta a treia cu deficiențe de auz.

Proiectul REMEMBER – ME
        Acest proiect pilot se desfășoară în parteneriat cu Fundația
Internațională ”Ana Aslan” și are ca scop detectarea și prevenirea
declinului cognitiv în rândul persoanelor vârstnice prin intermediul
unui sistem inteligent care integrează feedback-ul de la un robot, o
tabletă, un ceas inteligent și senzori digitali. Proiectul pilot se va
realiza cu ajutorul a 6 seniori voluntari, cu vârsta de peste 65 de ani, 
 Seniorul voluntar va testa primul prototip al sistemului
ReMember-Me timp de două luni la domiciliul său. Înainte de
participarea la testul pilot, beneficiarii vor fi supuși unor evaluări
gratuite privind funcțiile cognitive, care vor stabili gradul de afectare
al acestora. După încheierea testării pilot, atât seniorul, cât și
îngrijitorul acestuia își vor oferi feedback-ul și opinia valoroasă
despre sistemul ReMember-Me, prin chestionare, sondaje și
interviuri.
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TIMPUL – Concurs de Creaţie Literară pentru seniorii bucureșteni 

Motto: ”Ce este scriitorul? Un creator de monumente morale făcute cu spiritul și cu mâna” – George Călinescu

        Într-o zi frumoasă de toamnă a avut loc festivitatea de premiere a primei
ediții a Concursului de Creație Literară „TIMPUL”, cel mai de succes proiect
al parteneriatului dintre Centrul pentru Seniori al Municipiului CSMB,
Primăria Capitalei și Biblioteca Metropolitană București BMB. La acest
concurs destinat seniorilor bucureșteni au participat 50 de concurenți care au
trimis peste 300 de creații literare, proză și poezie. După 4 luni de concurs (1
aprilie - 31 iulie 2021) și încă 1 lună de deliberări ale membrilor juriului a fost
marcat momentul mult-așteptat cu laureații și finaliștii concursului. Gazdă
primitoare a fost Ramona Mezei, Manager al Bibliotecii Municipiului
București, care, împreună cu Alexandra Dobre au înmânat premiile
laureaților.

       „Obiectivul nostru și menirea concursului de creație literară au fost
acelea de a-i descoperi pe cei mai talentați seniori ai Capitalei, scriitori și
poeți, și se pare că am reușit!”, a spus Alexandra Dobre, Director General
CSMB. ”Am fost impresionați de avalanșa lucrărilor trimise, dar și de
calitatea și varietatea lor. Am remarcat talente plurivalente care au fost
laureați la mai multe categorii. Concurența a fost atât de strânsă, încât, după
adunarea notelor acordate de cei 5 membri ai juriului și după media făcută
am avut și egalitate perfectă de puncte”.

      Au fost primite lucrări de la seniori și din țară, dar au fost
luate în considerare cele din București, iar acest fapt i-a
determinat pe organizatori să gândească o viitoare ediție
națională. 
       „Ne bucurăm că v-am dat posibilitatea de a vă afirma
și de a vă depăși inconvenientele generate de situația
pandemică din nou actuală, seniorii confruntându-se în
general cu izolarea, lipsa de comunicare și cu singurătatea.
Iată de ce vă încurajăm să scrieți, să dați frâu liber
imaginației sau să ne dezvăluiți și să scoateți la iveală
creațiile literare, pentru că dumneavoastră trebuie să fiți
exemple și să împărtășiți tinerei generații dragostea față de
literatură și poezie!”, a spus prezentatoarea evenimentului,
Oana Georgescu, membră a juriului, scriitoare, jurnalistă și
inspector de specialitate la Centrul pentru Seniori al
Municipiului București, Biroul de Marketing și Relații cu
Publicul. 
       Organizatorii festivității au pregătit două momente artistice
speciale: recitalul muzical al lui Horațiu Boșca (Horacio Del
Bosque), bibliotecar la Mediateca Bibliotecii Metropolitane
București, solist vocal de excepție, talentat trompetist și
entertainer, solist vocal de excepție,  absolvent al Academiei de
Muzică  „Gheorghe Dima” din Cluj și fost membru în „Horia
Brenciu Orchestra” și recitalul poetic al Doinei Ghițescu, 
 actrița care a recitat o poezie a laureatei Eugenia Duță.

      Din juriul concursului au mai făcut parte actorii Alexandru Arșinel și
Alexandra Velniciuc, Rodica Elena Lupu, poetă, prozatoare, textieră,
membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Compozitorilor și
Muzicologilor din România și Virginia Elena David, reprezentanta
Bibliotecii Metropolitane București. 
         A luat cuvântul actrița de teatru, film și televiziune Alexandra Velniciuc,
artista pe care seniorii au avut ocazia să o aplaude în spectacolele și la
evenimentele cultural-artistice organizate de #CSMB și care ni s-a alăturat și
a susținut Campania din timpul stării de urgență, ”SUFLET pentru SUFLET.
ARTIȘTI pentru SENIORI”. Doctor în Artele Spectacolului, a studiat pianul,
a prezentat emisiuni de radio și Televiziune longevive și de succes, festivaluri
de muzică ușoară și de romanțe, joacă teatru și film, Alexandra Velniciuc a
vorbit despre impresiile și emoțiile pe care le-a încercat citind fiecare dintre
cele peste 300 de lucrări. După ce în anul 1980 a fost marcat debutul său
literar cu poezia ”Clipa”, a devenit un nume consacrat în domeniul literaturii
și publicisticii, în Comunicare și Relații Publice, fiind la bază economist și
jurist. Rodica Elena Lupu are propria sa editură, este o textieră de succes, om
de televiziune, a scris 95 de cărți și i-au fost publicate poezii și proză în peste
100 antologii. Lucrările laureaților vor fi publicate în volumul „Antologie de creații literare”, din seria „Literatura fără 
varianta online, sub egida Editurii Biblioteca Metropolitană București.
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      Toamna este și anotimpul dulcețurilor, al
murăturilor și al compoturilor, mici sau mari
bucurii pe care le punem deoparte pentru iarnă.
Zacusca și bulionul sunt la mare căutare, iar
vinetele coapte se pun in siguranță la congelator
pentru a le savura de sărbători. Să ne bucurăm din
plin de tot ceea ce ne oferă natura!

De prin lume adunate și-napoi la lume date!
DE CE iubim toamna?

"Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!..." - Nichita Stănescu

          Nicicând toamna nu a fost mai frumoasă și atât de divers colorată ca în acest an! Rețelele de
socializare abundă de imagini cu ”Toamnă la București” și cu ”Toamna în România”, dovadă că este
perioada unică din an care oferă un tablou uimitor de culori și peisaje spectaculoase. Toamna, pe care
Albert Camus o descria ca ”o a doua primăvară când fiecare frunză este o floare”, este unul dintre cele
mai îndrăgite anotimpuri care i-a inspirat de-a lungul vremii pe marii scriitori, poeți și compozitori, prin
bogăția și capriciile ei. Da, toamna place și ne place și avem argumente!

MÂNCARE, MAI BUNĂ!
         Toamna deliciilor vine cu fructe și legume
proaspete, ne dăruiește culori vibrante, atmosferă
de sărbătoare și arome fără cusur. De la aroma
plăcintei cu dovleac până la gustul inconfundabil al
mustului proaspăt stors, de la castanele și nucile
coapte până la merele ionatane cu gust acrișor,
toamna ne răsfățăm cu gusturi alese.

Nu-i așa că mirosul gutuilor fragede așezate pe
pervaz vă aduce aminte de copilărie?

     „Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre
care se lungesc, cu reverii și doruri vagi” – Octavian Paler
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       Și-o rețetă de plăcintă! De dovleac! 
     Unul dintre deserturile preferate ale copilăriei, această prăjitură delicioasă ne amintește de
toamnă, dar și de parfumul unic de dovleac copt. 

Ingrediente:
Pentru aluat: 500 grame de făină, o jumătate de
linguriță de sare, un ou, 200 de ml de apă călduță, o
lingură de oțet, 40 de ml de ulei, circa 200-300 de ml
de ulei (pentru întinderea foilor).

Pentru umplutură: 1200 de grame de dovleac ras,
150 de grame de zahăr tos, 70 de ml de ulei, un plic
de zahăr vanilinat, o linguriță rasă de pudră de
scorțișoară.

         Mod de preparare: Începem cu prepararea umpluturii. Dovleacul mărunțit se pune într-o cratiță,
peste care se adaugă zahărul și uleiul. Se amestecă bine toate ingredientele și se lasă la călit, la foc mic
spre mediu, pentru aproximativ cinci minute. Apoi, vom lua cratița de pe foc și deasupra compoziției se va
presăra scorțișoara. Conținutul se amestecă bine până se omogenizează, și se lasă dovleacul să se răcească.
Între timp, pregătim foile pentru plăcintă: într-un vas se adaugă făina, sarea și oul bătut și se toarnă apa
călduță. Se frământă bine compoziția până se obține un aluat omogen și moale. Se rupe în două părți egale,
se presară puțină făină și, cu ajutorul unui sucitor, se întinde până se formează două foi de mărimea unei
tăvi de copt. Deasupra fiecăreia se va presăra un sfert din cantitatea de dovleac călit. Ulterior, acestea se
rulează și se mută cu grijă în tava acoperită cu hârtie de copt. Plăcintele de dovleac, se coc în cuptorul
preîncălzit la o temperatură de 180 de grade Celsius timp de 30-40 minute. După ce sunt gata, acestea se
scot și se ung cu un cub de unt, apoi deasupra lor se presară zahăr pudră. Spor la treabă și poftă bună!

De prin lume adunate și-napoi la lume date!
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              ”Lasă-mi toamnă pomii verzi / Uite, ochii mei ți-i dau. / Ieri spre seară-n vântul galben / Arborii-n genunchi plângeau./ Lasă-
mi, toamnă, cerul lin. / Fulgeră-mi pe frunte mie. / Astă-noapte zarea-n iarbă / Încerca să se sfâșie. / Lasă, toamnă-n aer păsări, / Pașii
mei alungă-mi-i. / Dimineața bolta scurse / Urlete de ciocârlii. / Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi / Fructele și lasă / Urșii neadormiți,
berzele neduse, / Ora luminoasă. / Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai / Plânge-n soare fum. / Înserează-mă pe mine, /Mă-nserez oricum”

         E toamnă încă, așa încât, să ne lăsăm legănați
de acordurile superbei melodii compuse și lansate
de Margareta Pâslaru în anul 1980… Inspirat de
versurile poeziei "Cântec" a Anei Blandiana, acest
șlagăr s-a situat printre cele mai apreciate zece
piese, în urma a 5.000 de voturi ale românilor de
pretutindeni și desemnat de "Top ‘80 Radio
România Actualități”, ca fiind unul dintre cele mai
frumoase cântece din ultimii 80 de ani.

Toamna nu este doar un anotimp bogat în recolte și culori spectaculoase ale naturii
(anul acesta a fost unul copleșitor), ci în semnificații ale sărbătorilor religioase,
obiceiuri și tradiții, multe dintre ele păstrate încă, mai ales la sate. În calendarul
popular toamna începe cu Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Măria
Mică (8 septembrie), ”hotarul” astronomic dintre vară și toamnă, momentul în care
încep lucrările agricole de sezon și în care noul anotimp începe să își intre în drepturi.
Este ziua în care  păsările își pregătesc călătoria spre țările calde, începe culesul viilor, 

vremea devene capricioasă și mai răcoroasă. Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este cinstită prin post și praznice, pe 14 septembrie,
fiind cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. Se postește pentru sănătatea familiei, pentru spor și pentru bunăstarea
gospodăriilor. De Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac, care, împreună cu un buchet de flori și busuioc sunt sfințite la biserică și
puse apoi în casă, la icoane. Acoperământul Maicii Domnului este prima sărbătoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii
octombrie, zi în care gospodinele își servesc rudele și oaspeții cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci.

al fructelor și plantelor medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, semănatul, iar



De prin lume adunate și-napoi la lume date!

SOMN, MAI MULT!

          Ziua începe să se micșoreze,
așa că, la șase seara este deja
întuneric. După instalarea toamnei
astronomice la 20 septembrie, odată
cu Echinocțiul de toamnă, când ziua
este, teoretic, egală cu noaptea, se
înnoptează mai repede, iar trecerea
la Ora de Iarnă (în ultima dumincă
din octombrie), frigul și aroma
mustului, a ceaiului sau a vinului
fiert te pot trimite mai repede la
culcare.

   Dacă vara, ora 9 seara ne prindea la
plimbare, toamna cam pe la aceeași
oră, nu ne dorim decât să fim în pat,
cu gândul că, așa cum scria George
Sand, „toamna este un andante
melancolic și grațios care pregătește
admirabilul adagio al iernii”... 

         „Vântul de toamnă schimbă culorile frunzelor. El mi-a pus în păr primul fir alb” - Natsume Soseki

CULOAREA ȘI SENTIMENTUL DE LINIȘTE

        Primăvara și vara vin și ele cu bogății de culori, cu
soarele și căldura mult-așteptate, cu lumină și cu zile lungi,
dar sentimentul de liniște pe care ni-l dau culorile toamnei nu
se compară cu nimic. Atâtea nuanțe de verde, galben și
maroniu, numai toamna ni le poate oferi, iar dacă, printre
ramuri, se strecoară și câteva raze de soare, deja putem spune
că asistăm la un spectacol de magie.

CRĂCIUNUL, TOT MAI APROAPE

           Sfârșitul toamnei poate fi dezamăgitor! Vine iarna, cu
frig, zăpadă, ger... Dar, există ceva care ne poate înveseli:
Crăciunul este chiar la o aruncătură de băț! Să fim optimiști,
să încercăm să vedem partea plină a paharului și cu un zâmbet
larg pe față să savurăm gusturile și aromele acestui anotimp
fabulos. Dacă știi cum s-o privești și cum să o înțelegi, toamna
poate fi cea mai frumoasă perioadă a anului. Depinde numai
de tine. 
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Gala "MESERII LEGENDARE", 2021
Motto: ”Când meseria atinge arta, este una. Dar când arta devine meserie, este cu totul altceva” – Tudor Mușatescu

     Ne aflăm în căutarea poveștilor și
legendelor de lângă noi, a celor care, prin
trecerea firească prin viață au învins timpul și
au dat valoare unor meserii aflate la intersecția
dintre trecut, prezent și viitor, tradiție si
modernitate, inedit și conservatorism. Mai
sunt oameni care și-au transformat pasiunea
de zi cu zi într-o profesie, păstrându-și cu
sfințenie meseria și pitorescul ei pierdut în
timp...

         Străzile Bucureștilor de odinioară erau
traversate de… pantofii eleganți și lustruiți ai
domnilor și de tocurile fine ale doamnelor.
Pantofarul zâmbea mulțumit, pe sub mustață,
de fiecare dată când un client îi trecea pragul,
iar lustragiii îmbiau să te așezi pe scăunelul lor
cu trei picioare și să-i lași să-ți curețe praful de
pe încălțăminte. Acordurile flașnetelor erau
întrerupte din când în când de strigătul ascuțit
al sacagiului care invada ”odăile” orașului.

      Meșteșugurile aflate la mare
căutare în urmă cu decenii sunt astăzi
pe cale de dispariție. Unele au murit
deja, cu tot cu nume și istorie. Au
dispărut clienții, atrași de nou și
schimbare, de alte obiceiuri și nevoi, au
dispărut și meșterii care au închis ușile
atelierelor, au tras storurile ori s-au
stins de bătrânețe, luând cu ei secretele
meseriei. Pentru că nu au mai avut cui
să le împărtășească. Nici măcar
copiilor sau nepoților…  O intrare pe
care scrie ”Pălărier”, ”Pantofar”,
”Blănar” sau ”Ceasornicar” nu mai
sare în ochii nimănui. 

      Cine mai bănuiește că există și astăzi
oameni preocupați să repare, să conserve, să
păstreze, să dea viață unor obiecte deja
uzate?! Ne amintim de ei doar atunci când,
prin podul casei bunicilor mai găsim un
obiect vechi care ar avea nevoie de niște
mâini pricepute pentru a-i reda viața, sunetul
sau strălucirea sau când în grabă răspundem
salutului de bună dimineața dat de doamna
vatman care urmează să ne ducă la destinație. 

     Și totuși, în cotloane ale
Bucureștilor, unde se vede tot mai rar
simplitatea și noblețea MESERIEI
făcute cu pasiune și cu răbdare, într-o
vreme a consumerismului și obiectelor
de unică folosință, mai există ascunse
comori urbane păzite de acești făuritori
de frumos. Ei sunt aceia care au scris
file de istorie în Cartea MESERIILOR
LEGENDARE, meșteri cu Mâini de
Aur care încă mai pot transmite
generațiilor viitoare secrete doar de ei
știute și pe care sunt dornici să le
împărtășească.  

      Mai există meserii vechi, meserii
uitate, ateliere pe lângă care trecem grăbiți
și uneori, nepăsători și, deși par să fi învins
capriciile timpului, mai există oameni cu
har care se încăpățânează să ducă mai
departe ce au învățat și să păstreze
farmecul unor MESERII LEGENDARE
care le-au fost VIAȚĂ, pasiune și lumină.

    Ziua Națională a Meseriilor a fost
marcată în premieră, cu ocazia Gala
valorilor societății românești ,,MESERII
LEGENDARE” organizată de Primăria
Capitalei prin Centrul pentru Seniori al
Municipiului București, sub coordonarea
Direcției Cultură, Învățământ, Turism și
găzduită de Colegiul Tehnic “Iuliu
Maniu”, cu ocazia Zilei Naționale a
Meseriilor!

          Prin acest eveniment care a culminat
cu o expoziție dedicată seniorilor laureați
și cu premierea lor, am dorit să aducem
un omagiu celor care și-au ridicat profesia
la rang de religie, păstrând și slujind cu
sfințenie meseriile de altădată, cu
farmecul și unicitatea lor.  Câțiva dintre ei,
chiar la vârste înaintate, le practică și
acum și au mărturisit că nu ar renunța
pentru nimic în lume la bucuria zilelor
petrecute, de exemplu, în atelierele de
creație de pălării sau în cele de tapiserie
sau ipsosărie. 12



Gala "MESERII LEGENDARE", 2021
         Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, sub al cărui
patronaj s-a desfășurat acest eveniment, i-a premiat pe acești
demni reprezentanți ai unor profesii și meserii cărora li s-au
dedicat și pe care le-au slujit cu pasiune, dragoste și
devotament o viață întreagă. La festivitatea prezentată de
actorul Tiberiu Păun au participat Liliana Maria Toderiuc –
Fedorca, Director Executiv Direcția Cultură Învățământ,
Turism, Alexandra Dobre, Director General CSMB,
Florentina Gaspar, Director al Colegiului Tehnic ”Iuliu
Maniu”, Daniela Bădescu, Inspector Școlar Coordonator
Sectorul 6 și Irina Raț, Inspector pentru Învățământul Tehnic
din cadrul  ISMB.

      Astfel de oameni au reușit să cultive simplitatea și noblețea, profesionalismul
și devotamentul, credința și perseverența ținând cu greu ”cortina” ridicată peste
profesii așezate la loc de cinste în decorul Bucureștiului de altădată. Mulți au
rămas să lucreze singuri, pentru că, în ziua de azi, este aproape imposibil să
găsești discipoli în ”meserii de poveste”, precum cea de pălărier, pantofar,
ipsosar, ceasornicar, acordor de piane, șofer sau tapiser.  Iată însă că și astăzi mai
există ascunse, comori urbane păzite de acești făuritori de frumos…  Noi suntem
datori să le mulțumim, să nu îi uităm și să vi-i prezentăm așa cum merită.  Pentru
că, ”viața fiecărui om este o poveste, sunt oameni care au scris istorie, iar ei,
eroii noștri, se află încă printre noi”. 

         Se cuvine să îi numim pe distinșii seniori, laureați ai Galei "MESERII LEGENDARE", aducându-le omagiul nostru și exprimându-ne
respectul, dar și considerația pe care le-o purtăm: 

ION BOTESCU (62 ani), cel mai longeviv chelner;
OCTAVIAN IONEL BUZĂ (61 ani), meșter tapițer; 
GELU CĂLIN (62 ani), șofer de troleibuz;
RADU DUMITRU (60 ani), ceasornicar;
VASILE  ENIȘOR (54 ani), celebrul flașnetar; 
Comandor VASILE IURAȘCU (90 ani), primul pilot român care
a zburat cu elicopterul în 1956;
DORINA NEMEȘ (65 ani), conductor de tramvai;
Comandor (Rtr) ALEXANDRU POPA (68 ani), pilot de
elicopter, scriitor, președintele ARPIA - Asociația Română pentru
Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala București-Otopeni;

ALEXANDRU PSCHEIDT (76 ani), acordor de piane;
MARIA RĂDULESCU (85 ani), meșter ipsosar;
Comandor Aviator PETRU TĂMĂȘDAN (95 ani),
pilot de linie, scriitor, poet;
MARIA VĂTAFU (80 ani) și IVAN VĂTAFU (87 ani),
faimoși specialiști în domeniul pielăriei și încălțămintei; 
NICOLAE ZDÂRCĂ (92 ani), pălărier;
IOAN NICOLAU (93 ani), faimos designer vestimentar
al anilor ’50, creator al unor jocuri celebre
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       Inaugurarea la Casa Filipescu - Cesianu de pe Calea Victoriei a Expoziției stradale de fotografie ”MESERII
LEGENDARE”, o inițiativă a Centrului pentru Seniori al Municipiului București, în parteneriat cu Muzeul Municipiului
București, a fost un real succes și încă o dovadă că ne-am respectat promisiunea: aceea de a nu-i uita, de a-I onora și omagia pe
cei mai reprezentativi  bucureșteni care și-au dedicat însăți existența  profesiei. 

     Important este că mai există oameni cu har care se încăpățânează să ducă mai departe ce au învățat și să păstreze farmecul
unor MESERII LEGENDARE care le-au fost VIAȚĂ, pasiune și lumină...



TERAPIE pentru SUFLET

      Proiectul “Terapie pentru suflet” inițiat de Centrul
pentru Seniori al Municipiului București, în parteneriat cu
Centrul Cultural UNESCO ”Mihai Eminescu” a oferit
gratuit ședințe de consiliere psihologică pentru toți seniorii care
și-au dorit să discute cu un specialist. Cristina Spirea este un
reputat psiholog clinician, specialist în psihologia muncii și
organizațională, psihoterapeut analist, membră a Colegiului
Psihologilor din România și a Asociației Române de Psihologie
Analitică, afiliată IAAP. Scopul acestui demers a fost acela de a
gestiona diversele stări emoționale generate de contextul
pandemic actual și de perioadele stării de urgență, de izolarea la
domiciliu și de măsurile și restricțiile care au afectat și continuă
să afecteze în primul rând persoanele vârstnice.

        Au avut loc mai multe întâlniri și discuții benefice ale seniorilor cu
psihologul Cristina Spirea, care a confirmat succesul de care s-a bucurat
acest proiect: ”Am abordat problemele care îi preocupă pe seniori și am
observat progresele înregistrate de dumnealor. Mă refer la liniștea
interioară, la schimbarea unor puncte de vedere și a unor perspective, dar și
la rezultatele obținute. Am discutat punctual, cu fiecare despre problemele
pe care își propun să le rezolve în viitorul apropiat, toți fiind receptivi și
interesați de comunicare, interacțiuni, socializare”.

          Seniorii s-au arătat dornici să participe din nou la activitățile cultural-
artistice, la cursurile și programele inițiate și organizate de CSMB, dar și să
afle cât mai multe despre anxietate, depresie sau atacul de panică. 

      ”Sper ca acum, când încep să se vadă deja rezultatele
pozitive în schimbarea de abordare și a directiei de acțiune în
vederea găsirii unor soluții benefice, terapia și consilierea
psihologică să fie înțelese ca o cale de a face schimbări voite,
necesare și sănătoase pentru a crește calitatea vieții oricui
apelează la psiholog” – a declarat Cristina Spirea. ”Sunt onorată
de încrederea și feedback-urile pozitive și sper ca acest proiect
generos al CSMB să inspire și să dea încredere seniorilor să
apeleze la consilierea psihologică. Nu există limită de vârstă
pentru a face schimbări în viață și obiceiuri, dacă ne dorim cu
adevărat. Fiecare zi poate reprezenta o noua șansă, un nou
început și un drum către o viață mai sănătoasă, mai liniștită și
mai frumoasă! Dovadă că, pe măsură ce s-au succedat
întâlnirile noastre, seniorii au descoperit un sens propriu al
emoțiilor încercate și al stărilor neplăcute prin care trec pe care
le pot împărtăși cu un specialist care nu îi judecă și nu le dă
soluții imposibil de realizat sau rețete universale de fericire.
Găsim împreună soluții potrivite momentului și situațiilor în
care sunt puși și ne gândim ce anume face diferența pentru ca
psihicul să primească acel imbold de a trece la o actiune
benefică lor. Rărirea frecvenței ideațiilor negative, fie si prin
simpla punere la îndoială a acestora sau testarea realității prin
întrebări și incertitudini de genul: De unde știu că va fi bine? -
Ce dovadă am? - combinată cu mișcarea în aer liber și
posibilitățile de socializare face ca aceste stări firești generate de
contextul pandemic să își piardă din putere. Seniorii își recapătă
capacitatea de a reveni la un firesc și autentic mod de abordare a
realității și realizează că trebuie să aibă un regim de viață
sănătos și activ”. 

        Despre importanța și succesul acestui proiect inițiat de CSMB și
despre beneficiile aduse seniorilor, psihologul Cristina Spirea,
concluzionează: „Am fost încântată să discut cu seniorii și dumnealor mi-
au confirmat că este reciproc. Între întâlnirile noastre au avut timp să se
gândească la subiectele dezbătute împreună. Unii au constatat îmbunătățiri
în ceea ce privește trăirile sau abordările de situații cu care se confruntă
cotidian. Consider că impactul acestor ședințe a fost unul pozitiv deoarece îi
provoacă și îi determină să își schimbe perspectiva asupra problemelor lor.      
Discuțiile extrem de interesante vor duce la o reașezare a așa-numitelor
conținuturi intrapsihice și la o schimbare de dinamică. Rezultatul? Găsirea
celor mai bune soluții și dobândirea de resurse interioare ce vor da un
impuls pozitiv calității vieții dumnealor. Toate acestea, pentru că seniorii
sunt cei care trebuie să își rezolve într-un final toate situațiile și stările cu
care se confruntă”. 
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Alexandra Dobre, Director General
CSMB și Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru

„Stres și Longevitate în era post COVID-19”

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, partener oficial STRESS CONGRES 2021 
      Cea de-a IV-a ediție a Stress Congress
2021 a fost organizată sub Înaltul Patronaj al
Universității de Medicină și Farmacie “Carol
Davila” București, în colaborare cu Fundația
”Ana Aslan” Internațional și sub egida Anului
Internațional al Lucrătorilor în Sănătate și al
Îngrijitorilor, așa cum a fost desemnat de OMS -
Organizația Mondială a Sănătății. A fost un
eveniment de mare anvergură, național, cu
participare internațională, creditat de Colegiul
Medicilor din România, Colegiul Psihologilor
din România și Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România.

        Destinat medicilor, psihologilor, studenților,
farmaciștilor, asistenților medicali și tuturor
celor care lucrează în domeniu, la Stress
Congress 2021 au conferențiat peste 50 de
lectori naționali și internaționali din diverse
specialități și domenii de expertiză, nume sonore
din medicina românească, dar și specialiști de
top, care vor aborda multiplele fațete ale
stresului, din perspectivă multidisciplinară. 

    ”Abordarea interdisciplinară a stresului în
perioada pandemiei, corelația între Medicină,
Psihologie, Cercetare Stiințifică, Inovare,
Digitalizare, reprezinta modalitatea concretă de
promovare a noutăților, soluțiilor identificate la
nivel Național, European, International, precum și
a schimbului de bune practici, în beneficiul
profesioniștilor din sănătate și al pacienților” – a
declarat Prof.Univ.Dr. Luiza Spiru, Chair
Congress. ”Anul acesta, în premieră, am inclus și
o sesiune dedicată în care au fost prezentate
informații de interes, oportunități de finanțare,
dificultăți, inclusiv propuneri de îmbunătățire a
procedurilor, bune practici din programele de
cercetare aflate în derulare, inclusiv noutăți la
nivel național și european”. Prof.Univ.Dr. Luiza
Spiru este profesor de Geriatrie, Gerontologie și
Psihogeriatrie la UMF „Carol Davila" București,
Președinta Fundației ”Ana Aslan” Internațional
(EMPA-National Representative) și Șefa Clinicii
de Excelență de Geriatrie-Gerontologie-
Psihogeriatrie din cadrul Spitalului Universitar de
Urgență ”Elias”-Academia Română.

   ”Între izolare și adaptare -
impactul psihologic pe care îl are
pandemia asupra persoanelor
vârstnice și nevoile sociale ale
acestora în era post Covid”          

         Desfășurat timp de trei zile sub titlul „Stres și Longevitate în era
post COVID-19", una dintre cele mai importante teme abordate la
Stress Congress 2021 a fost ”Medicina Longevității” sau înțelegerea
rolului pe care stresul îl are în modificarea expresiei genelor, cu scopul
de a aplica soluții terapeutice personalizate în management-ul stresului.

           În premieră la Stress Congress a avut loc sesiunea ”Contribuțiile Cercetării Științifice, Inovării și Digitalizării la Îmbătrânirea
activă și sănătoasă”, cu participarea Alexandrei Dobre, Director General Centrul pentru Seniori al Municipiului București cu
prezentarea "Între izolare și adaptare - impactul psihologic pe care îl are pandemia asupra persoanelor vârstnice și nevoile sociale 
 în era post Covid”.  Pe aceeași temă au conferențiat Dr. Mircea Mărzan, cu ”Gerontehnologia: abordarea interdisciplinară bazată
pe tehnologie pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă” și Prof. Univ. Dr. Nick Guldemond (Olanda), cu ”Healthcare improvement
programs/innovative concepts based on eHealth and digitalization of medical services (Programe/concepte de îmbunătățire a
îngrijirii medicale prin digitalizarea serviciilor medicale și eHealth)”.
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„Stres și Longevitate în era post COVID-19”

Iată care au fost principalele teme dedciate seniorilor și abordate la Stress Congress 2021:

 Proiectul SMART BEAR, pilotul românesc: stadiul actual și pașii următori;

 Gerontehnologia: abordarea interdisciplinară bazată pe tehnologie pentru o îmbătrânire activă și sănătoasă;

 Healthcare improvement programs / innovative concepts based on eHealth and digitalization of medical services
(Programe / concepte de îmbunătățire a îngrijirii medicale prin digitalizarea serviciilor medicale și eHealth);
 Recuperarea medicală și Importanța sa pentru calitatea vieții și longevitate;

 Cercetarea științifică, Proiecte Europene / HORIZON - SMART BEAR,  în susținerea vieții sigure și independente;

 Bune practici în cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii pentru populația în vârstă.;

 Bune practici în investigarea fragilității la vârstnici - provocări și realizări în cadrul proiectului de cercetare frAAgil;

 Bune practici în proiectele de cercetare: Proiectele ReMember-Me și POSITIVE;

 Longevitatea - importanța factorilor extrinseci - o nouă provocare în era post Covid;

CA19136 Net4Age-Friendly – Rețea internațională interdisciplinară de cercetare privind mediile inteligente și sănătoase,
ușor accesibile vârstnicilor.

               Medicina de Precizie, Medicina Longevității, stresul și
adicțiile, stresul oncologic, stresul pandemiei, stresul în perioada
infectării cu Covid 19, anxietatea, depresia, politicile de sănătate,
tehnologiile inovative, îmbătrânirea activă sunt doar câteva
dintre temele care au fost dezbătute în cadrul evenimentului de
către mari personalități în domeniu. Amintim pe Prof.Univ.Dr.
Viorel Jinga, Rector UMF ”Carol Davila” București și Prof.
Univ. Dr. Simona Ruță, Prorector pentru cercetare științifică
UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Emil Constantinescu -
Președintele României în perioada 1996 - 2000, Prof.Univ.Dr.
Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru, Prof.
Univ.Dr. Florin Mihălțan, Institutul Marius Nasta, Acad. Prof.
Univ. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea.

       Toate proiectele și programele initiate și derulate de Centrul
pentru Seniori al Municipiului București pun accent pe nevoile
actuale ale persoanelor vârstnice, impuse de schimbările sociale
survenite în contextul pandemiei COVID – 19 și ținând cont de
provocările pe care seniorii sunt nevoiți să le depășească, de cele
mai multe ori, singuri. Acestea au ca scop deschiderea de noi
orizonturi de comunicare, relaxare, socializare și informare pentru
seniorii bucureșteni și să ofere acestora încrederea într-o comunitate
puternică, în care și ei contează.
           Centrul pentru Seniori al Municipiului București este partener
al Fundației ”Ana Aslan” Internațional având în derulare mai multe
proiecte și programe comune destinate seniorilor.
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Dosarele aferente pot fi depuse online și trimise la adresele de email:
luminaochilor@cs-mb.ro

aniversareacasatoriei@cs-mb.ro
vieticentenare@cs-mb.ro

Documentele trebuie completate, semnate, înscris pe fiecare dintre ele
"Conform cu originalul", adăugată semnătura solicitantului, scanate și ulterior

trimise pe email-ul corespunzător fiecărui proiect.
Regulamente și acte necesare, pe: www.cs-mb.ro

Informații, telefoane și adrese utile în perioada stării de alertă
generată de pandemia COVID-19

Proiecte Permanente CSMB
LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. Ochelari pentru vârsta a treia

ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ. Aniversarea căsătoriei 25, 50 și 75 de ani
VIEȚI CENTENARE

Biroul de Relații cu Publicul CSMB 
Bdul. 1 Mai nr.28 (cartier Drumul Taberei), cod 061632, sector 6, București

Program: Marți și Joi între orele 09:00-16:00.
Mijloace de transport în comun:

Troleibuz: 69, 90, 93 (Stația "Drumețul")
Telefon contact: 0784.253.108 / 0785.199.197 / 0786.980.726

Revista SENIORI DE BUCUREȘTI
e-mail: senioridebucuresti@cs-mb.ro

facebook.com/senioribucuresti

Toate informațiile despre programele și proiectele Primăriei Capitalei derulate prin Centrul
pentru Seniori al Municipiului București sunt publicate și actualizate periodic atât pe site

www.cs-mb.ro, cât și pe pagina de Facebook a CSMB


