
Federatia Nationala “OMENIA” a CARP-urilor din Romania Nr. inreg. 377 din 14.04.2011
REGULAMENT

PENTRU CAMPANIA SOCIALA “DATI UN LEU PENTRU PENSIONARII SARACI”
Scopul campaniei : Strangerea de fonduri pentru ajutorarea pensionarilor aflati in risc social, cu probleme grave de sanatate,

neinstitutionalizati si fara ajutor din partea familiei

Organizatori : Federatia Nationala « OMENIA » a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania
Parteneri media:
Perioada de desfasurare : Etapa II – 08.04.2011 - 30.12.2011
Regulament : In vederea unei distribuiri corecte si transparente a sumelor colectate in cadrul campaniei sociale “Dati un leu pentru

pensionarii saraci”, se stabilesc urmatoarele reguli:
1.1.Beneficiază de ajutoare financiare nerambursabile, in suma fixă de 50 lei, pensionarii afectati de criza economica tot mai
accentuata, care au o pensie mai mică sau cel mult egală cu valoarea de 600 lei şi care :

- sufera de afectiuni medicale  constatate de medicii de specialitate pentru tratarea carora le sunt prescrise retete a caror
valoare lunara este mai mare de 50 lei;

- nu sunt institutionalizaţi;
- locuiesc singuri  sau nu au alte surse de venit.

1.2.Beneficiaza de ajutoare financiare nerambursabile, in suma de pana la 200,00 lei, pensionarii afectati de calamitati naturale.
1.Pentru stabilirea nominală a persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru  a beneficia de ajutoarele financiare menţionate la pct.
1, la nivelul fiecărei asociatii de pensionari din cadrul Federaţiei Naţionale « OMENIA » a C.A.R.P.-urilor din România se constituie
o comisie de analiză  formată din minimum 3 (trei) persoane. Această comisie, care poate include şi reprezentanţi ai societăţii civile
sau ai autorităţilor locale, va analiza individual fişa de anchetă socială a fiecărui pensionar care solicită, pe bază de documente,
ajutorul financiar nerambursabil.

2. Ajutorul financiar nerambursabil se poate  acorda o singură dată, in etapa I, cu ocazia zilei de 1 Octombrie - Ziua Persoanelor
Vârstnice sau  in ajunul Crăciunului.

3. Ajutorul financiar nerambursabil se acordă in valoare netă, fără alte reţineri sau diminuări ;
4. Lista nominala cu  pensionarii stabiliti să  beneficiaze de ajutoare financiare nerambursabile, in cadrul campaniei sociale « Daţi

un leu pentru pensionarii săraci » va fi întocmită conform modelului stabilit de Federatie şi va fi  afişată in locuri usor accesibile şi
vizibilă permanent iar un exemplar, semnat de membrii comisiei de analiză va fi transmis pe adresa Federaţiei Naţionale
« OMENIA » a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România pentru a fi afisate pe site-ul www.fn-omenia.ro.

5. Distribuirea fondurilor colectate de Federatia Nationala « OMENIA »,  in cadrul campaniei sociale « Daţi un leu pentru
pensionarii săraci », catre asociatiile de pensionari, se va efectua proportional cu numarul de membri pensionari;
6. Donatiile vor fi depuse :

a) - cu ordin de plata sau mandat postal,  in conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK  Agentia Obregia, dupa cum
urmeaza :

 PENTRU DONATII IN LEI : RO38 RZBR 0000 0600 1263 9100
 PENTRU DONATII IN EURO : RO11 RZBR 0000 0600 1263 9101
 PENTRU DONATII IN  USD : RO97 RZBR 0000 0600 1263 9105

b) –   direct la casieria Federatiei Nationale OMENIA  din strada Amurgului nr. 53, sect. 5 Bucuresti (mijloace de transport –
liniile de autobuz 139 si 220 – statia Muntii Carpati, linia de autobuz nr. 117 – statia Amurgului)

7. Donatorii pot accesa site-ul Federatiei Nationale OMENIA pentru a vizualiza rapoartele financiare periodice. Cu acordul
donatorilor, gestul lor profund umanitar va fi facut public in mass media.

8. Rezultatele campaniei sociale «Daţi un leu pentru pensionarii săraci !» precum si modul in care sumele colectate sunt utilizate
vor fi prezentate prin conferinte de presa organizate in lunile aprilie (lansare), octombrie 2011 si ianuarie 2012 si puse la dispozitia
publicului prin afisarea pe site-ul Federatiei Nationale OMENIA.

9. Comitetul Director al Federatiei Nationale OMENIA impreuna cu Preşedintele, Consiliul Director si Comisia de cenzori din fiecare
asociatie teritoriala poarta intreaga raspundere cu privire la modul de organizare, desfasurare si control a procesului de distribuire a
ajutoarelor financiare mentionate mai sus.

Pentru relatii : Secretariat – 0752 001404 ; 0752 001400  021 4231749 int. 207 ;
Purtator de cuvant – 0752 001 445 ; 021 423 17 49 int. 209; Redactia revistei OMENIA – 0752 001 406

www.fn-omenia.ro

