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ARGUMENT
„Manualul Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor“ se doreşte a fi un
instrument de îmbunătăţire a informării, organizării şi funcţionării asociaţiilor case de ajutor
reciproc ale pensionarilor, o culegere de norme interne şi instrumente de lucru specifice
care orientează activitatea tuturor celor implicaţi sub diferite forme şi la diferite niveluri:
membrii în Adunarea Generală, în Adunarea Generală a Reprezentanţilor, în Consiliul
Director, Comisiile de Cenzori, salariaţi sau voluntari.
Apreciem că această lucrare va fi de referinţă pentru toate asociaţiile case de ajutor
reciproc ale pensionarilor, afiliate sau neafiliate la Federaţia Naţională “OMENIA” a
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, deoarece procesul de
dezvoltare organizaţională este în mare măsură acelaşi. Totodată, facem sublinierea că
baza rezolvării tuturor problemelor o constituie respectarea cu stricteţe a prevederilor
legislaţiei în vigoare şi aplicarea întocmai a acestora la specificul activităţii fiecărei
asociaţii, care face parte din categoria persoanelor juridice.
În acest context, nu ne-am propus ca lucrarea să se constituie într-o metodologie,
să devină normă obligatorie, ci să fie utilizată doar în măsura în care personalul de
specialitate apreciază că se poate inspira şi documenta în rezolvarea unor probleme
concrete sau că acesta răspunde unor provocări care apar în activitatea practică.
Un spaţiu important a fost alocat asistenţei sociale a persoanelor vârstnice,
deoarece din ce în ce mai multe asociaţii case de ajutor reciproc ale pensionarilor au
destinat fonduri importante în acest scop, au construit cu forţe proprii sau în parteneriat
obiective sociale, precum: centre rezidenţiale, cămine pentru bătrâni, centre de zi, cantine
sociale, case de odihnă.
Un imbold în introducerea acestui capitol l-am primit şi după cunoaşterea activităţii
unor asociaţii prestigioase, precum „Asociaţia Vasiliada“ din Craiova şi „Sprijiniţi copii“ din
Alba Iulia.
Perioada de criză financiară, economică şi socială în care apare manualul, pune noi
provocări în faţa asociaţiilor de pensionari - pentru ca întrajutorarea în cadrul aceleiaşi
generaţii şi între generaţii să capete noi valenţe.
Ajutorul reciproc este o dimensiune a civilizaţiei unei societăţi şi o expresie a unei
educaţii care pune accent pe implicare, altruism şi solidaritate. Totodată este un
instrument al participării şi al angajamentului interpersonal, este dovada unei cetăţenii
active, a unui exerciţiu de bunăvoinţă şi coeziune socială, iar noi vrem să arătăm că este
chiar mai mult de atât.
Conştientizăm că, în prezent, activitatea asociaţiilor case de ajutor reciproc ale
pensionarilor este mai actuală ca oricând, acestea fiind chemate să se implice mult mai
intens în rezolvarea problemelor sociale ale membrilor persoane vârstnice, deoarece
instituţiile statului, centrale şi locale, îşi limitează pe zi ce trece atribuţiile în acest domeniu.
Întrucât procesul de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii asociaţiilor noastre este
continuu, vom fi recunoscători tuturor acelora care ne vor oferi noi sugestii sau chiar
soluţii.
Sperăm ca experienţa acumulată în peste 60 de ani de activitate a asociaţiilor case
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu rezultate remarcabile, şi valorificată în mare
măsură în paginile acestui manual, să vă fie de un real folos!
Colectivul de autori

