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Nimic pentru noi, fără noi!

Prezenta strategie este cel de-al treilea document strategic elaborat deFederația Națională „Omenia” de la înființarea sa, primul fiind pentru perioada2007-2011, iar cel de-al doilea pentru perioada 2011-2014. Documentul poate ficonsiderat o continuare a primelor obiective strategice începute în anul 2007,asigurând coerența necesară unei dezvoltări viabile a Federației și creândsinergii în scopul devenirii unei rețele federative a seniorilor modernă, ancoratăîn realitatea cotidiană și ținând seamă de evoluția cadrului juridic și contextulpolitic european și intern.Prioritățile vizează perfecționarea managementului Federației și acadrului normativ (un nou statut), dezvoltarea unor activități de advocacy șipunerea pe agenda publică a problematicii vârstei a treia într-un mod structuratși eficient. În acest sens, se va crea Centrul de Management și Advocacy alFederației, având drept scop perfecționarea continuă a activității de creditare aasociațiilor membre, atragerea de fonduri publice și private pentru construireaunor obiective socio-medicale destinate vârstnicilor, cu prioritate pentru ceiaflați în situații de risc, precum și pentru promovarea unei îmbătrâniri activereale, prin furnizarea de produse și servicii diversificate specifice economieisociale și respectiv celei de argint.
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MISIUNEAFederația Națională “Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc alePensionarilor din România este un organism reprezentativ,consultativ, de interes public, autonom, neguvernamental, apolitic,având ca scop perfecționarea activităților desfășurate de C.A.R.P. -uripentru ajutorarea și protecția socială a membrilor, apărareaintereselor acestora în raporturile cu autoritățile publice, respectareași acordarea drepturilor prevăzute în Constituție și în legile țării.
VIZIUNEAFederaţia să devină o organizaţie cu prestigiu intern şi internaţional,permanent activă şi creativă, cu o funcţionalitate optimă care săprezinte şi să susţină în mod eficient interesele membrilor săi,persoane vârstnice, prin promovarea ajutorului reciproc, incluziunii şisolidarităţii sociale, îmbătrânirii active, cooperării între generaţii,într-o societate prietenoasă tuturor vârstelor.
VALORILE1. RESPONSABILITATE2. IMPLICARE3. INTEGRITATE4. SOLIDARITATE5. DREPTATE SOCIALĂ6. ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ7. TRANSPARENŢĂ8. COOPERARE ÎNTRE GENERAŢII
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OBIECTIVE STRATEGICE

I. Întărirea capacităţii de management în toate domeniile de activitate aleFederaţiei Naţionale “Omenia”;
II. Dezvoltarea activităţilor de advocacy (acţiuni în scopul influenţăriiagendei publice) pentru promovarea unei vieţi decente pentrupersoanele vârstnice, a unei îmbătrâniri active, a solidarităţii întregeneraţii, a cetăţeniei participative şi a incluziunii sociale;
III. Perfecţionarea activităţii de creditare, de acordare a ajutoarelornerambursabile şi a ajutoarelor de deces în cadrul caselor de ajutorreciproc ale pensionarilor membre;
IV. Consolidarea imaginii Federației în cadrul c.a.r.p.-urilor afiliate, apartenerilor interni și externi și promovarea imaginii acesteia;
V. Identificarea și dezvoltarea activităților și serviciilor specificeeconomiei sociale şi economiei de argint prin care se asigură locuri demuncă şi servicii/produse, adaptate nevoilor persoanelor vârstnice, şiîn acelaşi timp, sustenabilitate economică;
VI. Sprijinirea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor în vederearealizării, cu fonduri nerambursabile, a obiectivelor, proiectelor şiprogramelor de asistenţă socială şi medicală la domiciliu şi în cadrullocaţiilor proprii;
VII. Promovarea extinderii şi diversificării de către asociaţiile c.a.r.p.membre, a activităţilor de socializare, consiliere psiho-socială şi aterapiilor ocupaţionale pentru persoane vârstnice;
VIII. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu organizaţii de pensionari,membre ale Platformei AGE Europe, cu alte asociaţii internaţionale şinaţionale; Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile statului, mass-media și agenţii economici; Promovarea “Anului European”, în cadrulcaselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, membrilor individuali aiasociaţiilor afiliate, şi în rândul societăţii civile;
IX. Evaluarea și controlul activității .
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DIRECTII PRINCIPALE DE ACTIUNE

I. Întărirea capacităţii de management în toate domeniile de
activitate ale Federaţiei Naţionale “Omenia”: conducere, sisteme deoperare şi management, servicii oferite şi relaţii externe, advocacy(acţiuni în scopul influențării agendei publice)

1. Dezvoltarea capacităţii de management a Federaţiei prin:1.1. Crearea Centrului de Management şi Advocacy al FederaţieiNaţionale “Omenia” cu sarcini permanente de monitorizare a agendeipublice cu privire la problematica persoanelor vârstnice şi activităţiconcrete de tip instruire şi formare, organizarea de campanii şievenimente prin intermediul unei finanţări nerambursabile pringranturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.1.2. Beneficierea de consultanţă în management organizaţional învederea îmbunătăţirii lidershipului Federaţiei la nivel naţional;1.3. Organizarea de cursuri de pregătire pentru viitorii membri aiCentrului de Management şi Advocacy, cu tematici precum: tehnici deadvocacy, comunicare şi bună guvernare, management organizaţional;1.4. Realizarea împreună cu organizaţii neguvernamentale partenere,a unor materiale şi suporturi de curs care vor fi utilizate în cadrulactivităților Centrului de Management şi Advocacy;1.5. Perfecţionarea pregătirii resurselor umane din cadrul asociaţiilorc.a.r.p. membre, prin Centrul de Management şi Advocacy, şi prin:
 Participarea la toate formele de pregătire organizate de/prinMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi PersoanelorVârstnice, Ministerul Învăţământului, Fundaţia pentruDezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru DezvoltareaAsociaţiilor de Ajutor Mutual, Reţeaua SenioriNet, Platformaeuropeană AGE şi alte organizaţii;
 Atragerea de fonduri nerambursabile pentru pregătirea resurseiumane;
 Atragerea de fonduri guvernamentale.
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2. Întărirea şi dezvoltarea asociatiilor membre și a filialelor
judetene2.1. Consolidarea filialelor judeţene, continuarea atragerii altorasociaţii de pensionari în Federaţie, înfiinţarea de noi asociaţiic.a.r.p. în oraşe şi comune mari din toate judeţele ţării. Deschidereade către asociaţiile c.a.r.p. a unor filiale, sucursale şi casierii zonale,în localităţi limitrofe celei de reşedinţă;2.2. Vizite de lucru ale conducerii Federației la filialele și asociațiilemembre;2.3. Organizarea de schimburi de experiență între asociațiile membre;2.4. Participarea membrilor Comitetului Director al Federației laședințele filialelor județene;2.5. Continuarea editării revistei “OMENIA”, principal vector alschimburilor de experienţă şi de informare-documentare a c.a.r.p.-urilor afiliate, însoţită de cel puţin două suplimente anuale, şi celpuţin 1-3 articole în limba engleză în fiecare număr;2.6. Realizarea unei noi grile de programe pentru postul de televiziuneonline OmeniaTV care să reflecte preocupările asociațiilor c.a.r.p. șisă promoveze îmbătrânirea activă și creșterea calităţii vieţiipersoanelor vârstnice;2.7. Actualizarea permanentă a site-ului Federaţiei Naţionale“Omenia” care să prezinte preocupările acesteia şi a asociaţiilormembre.Consilierea asociaţiilor membre pentru crearea site-urilor proprii.

II. Dezvoltarea activităţilor de advocacy (acţiuni în scopul influenţării
agendei publice) pentru promovarea unei vieţi decente pentru
persoanele vârstnice, a unei îmbătrâniri active, a solidarităţii între
generaţii, a cetăţeniei participative şi a incluziunii sociale1. Realizarea unei evaluări privind capacitatea de implicare a c.a.r.p. -urilor membre în soluționarea problemelor persoanelor vârstnice, încadrul proiectului “Vârsta a treia – o prioritate pe agenda publică”;2. Creşterea gradului de informare privind activităţile de advocacypentru asociaţiile membre, autorităţi publice, ONG-uri ce vor fiangajate în dezbateri publice privind problemele organizaţiilor c.a.r.p.şi ale persoanelor vârstnice;3. Implicarea mai mare a asociaţiilor membre în activităţi eficiente deadvocacy pe plan local și regional;
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4. Realizarea a 4 consultări publice cu reprezentanţi ai administraţieipublice centrale şi locale pe problematica serviciilor sociale pentruvârsta a treia, finanţate prin Fondul ONG;5. Dezvoltarea Strategiei de advocacy a Federaţiei şi integrarea acesteia înStrategia generală;6. Elaborarea şi promovarea către instituţiile şi demnitarii cu drept deiniţiativă legislativă a unor propuneri de proiecte de legi şi actenormative care susţin interesele persoanelor vârstnice;7. Realizarea unui site dedicat proiectului “Vârsta a treia – prioritate peagenda publică” din fonduri nerambursabile;8. Monitorizarea permanentă a evoluţiei procesului legislativ privinddrepturile persoanelor vârstnice şi realizarea unor informări, rapoarteşi analize privind eficiența activităţilor şi acţiunilor desfăşurate pentruîmbunătăţirea cadrului legislativ referitor la persoanele vârstnice;9. Participarea la şedinţele de lucru ale comisiilor parlamentare caredezbat legislaţia cu privire la persoanele vârstnice, sau organizaţiileacestora, şi susţinerea propunerilor primite de la asociaţiile membre.Promovarea propunerilor Federaţiei pentru îmbunătăţirea legislaţieireferitoare la persoanele vârstnice, către Consiliul Naţional alPersoanelor Vârstnice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice, Guvern şi Parlament;10. Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru:
 Participarea la elaborarea cadrului legislativ în domeniile: pensii,asistența socială a persoanelor vârstnice, îmbătrânirea activă,economia socială, creditarea prin instituţii financiare nebancareale pensionarilor;
 Participarea la grupurile de lucru tematice, conferințele,simpozioanele organizate de minister, care vizează viaţa şiactivitatea pensionarilor; Cooptarea pensionarilor, pe principiulcompetenței și experienței, în anumite organisme colective,grupuri de lucru, structuri în care îşi pot aduce contribuţia;

III. Perfecţionarea activităţii de creditare, de acordare a ajutoarelor
nerambursabile şi a ajutoarelor de deces în cadrul caselor de
ajutor reciproc ale pensionarilor membre1. Îmbunătăţirea calităţii documentelor utilizate în structurile decreditare, în conformitate cu noile prevederi legislative;
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2. Informatizarea activităţii structurilor de creditare în toate asociaţiilemembre;3. Identificarea de noi produse de creditare în funcţie de prevederilelegislaţiei în vigoare şi solicitările membrilor, evoluţia pieţeifinanciare în România şi posibilităţile fiecărei asociaţii c.a.r.p. ;4. Furnizarea oportună şi într-o formă accesibilă de informaţiiprecontractuale membrilor asociaţiilor c.a.r.p. în conformitate cucerinţele legislaţiei în vigoare;5. Elaborarea de proceduri, norme interne de lucru pentrudepartamentele, serviciile, birourile care desfăşoară activităţi decreditare;6. Organizarea de schimburi de experienţă, de bune practici, sesiuni depregătire în interiorul Federaţiei, precum şi cu alte instituţiifinanciare nebancare, pe probleme privind:
 Folosirea instrumentelor moderne de evidență;
 Utilizarea corectă, eficientă şi prudentă a fondurilor disponibileale asociaţiilor c.a.r.p.;
 Măsuri preventive pentru evitarea neregulilor şi ilegalităţilor înactivitatea de creditare;7. Informarea oportună cu modificările legislative și măsurile ce  seimpun pentru aderarea la moneda europeană.

IV. Consolidarea imaginii Federatiei în cadrul c.a.r.p.-urilor afiliate, a
partenerilor interni și externi și promovarea imaginii acesteia1. Acordarea Diplomei de Excelență, a Diplomei de Onoare, a Diplomeişi a Plachetei Aniversare asociațiilor c.a.r.p. afiliate, membrilororganelor alese, persoanelor cu funcţii de conducere,personalităţilor şi unor membri cu merite deosebite în activitate, cuprilejul retragerii din activitate sau a unor momente aniversare,precum Ziua Casei, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice şialtele;2. Acordarea diplomei şi a plachetei de “Partener de onoare”instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici care prinactivităţile lor susţin în mod deosebit activitatea FederaţieiNaţionale “Omenia” şi a membrilor afiliaţi ai acesteia.
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V. Identificarea și dezvoltarea activitătilor și serviciilor specifice
economiei sociale şi economiei de argint prin care se asigură locuri
de muncă şi servicii/produse, adaptate nevoilor persoanelor
vârstnice şi, în acelaşi timp, sustenabilitate economică1. Informarea asociaţiilor membre prin mijloacele media proprii şi alealtor publicaţii destinate vârstnicilor despre formele de dezvoltareale economiei sociale în ţările membre ale Uniunii Europene şi înRomânia;2. Organizarea de schimburi de experiență, mese rotunde şisimpozioane, privind formele de dezvoltare ale economiei sociale înasociaţiile case de ajutor reciproc ale pensionarilor;3. Participarea la târgurile, simpozioanele, atelierele de lucru şiconferinţele organizate de actori ai economiei sociale;4. Participarea la târgurile dedicate Economiei Sociale cu produselucrate în cadrul unităţilor economice cu personalitate juridicăproprie, a atelierelor de producţie, reparaţii şi prestări de servicii, acercurilor şi şedinţelor de terapii ocupaţionale;5. Sprijinirea adoptării legislaţiei în domeniul Economiei Sociale înRomânia.

VI. Sprijinirea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor în vederea
realizării, cu fonduri nerambursabile, a obiectivelor, proiectelor şi
programelor de asistenţă socială şi medicală la domiciliu şi în
cadrul locatiilor proprii1. Iniţierea de proiecte cu fonduri nerambursabile şi subvenţii obţinutedin partea unor organizaţii internaţionale, administraţiei centrale şilocale, pentru realizarea unor obiective destinate membrilorasociaţiilor c.a.r.p., persoane de vârsta a treia cu probleme sociale şide sănătate (cămine pentru bătrâni, cantine sociale, centre de zi,centre rezidenţiale, centre de îngrijire la domiciliu etc.);2. Sprijinirea c.a.r.p.-urilor membre în procesul de acreditare cafurnizori de servicii sociale;3. Organizarea de campanii sociale şi campanii umanitare de strângerede fonduri pentru realizarea de obiective şi ajutorarea vârstnicilorcu venituri mici, aflaţi în risc social sau de sănătate, precum şi celorafectaţi de calamităţi naturale.
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VII. Promovarea extinderii şi diversificării de către asociaţiile c.a.r.p.
membre, a activităţilor de socializare, consiliere psiho-socială şi a
terapiilor ocupaţionale pentru persoane vârstnice1. Încheierea unor protocoale sau înţelegeri cu Ministerul Culturii şiinstituţiile centrale şi locale, coordonate de acesta, pentru acordareade facilități persoanelor de vârsta a treia în instituţiile de cultură şide artă din ţară, reprezentând:

1.1. Acces gratuit sau la tarife reduse în spaţiile publice aleinstituţiilor de cultură şi artă la spectacole şi pentru activităţileorganizate, conduse sau desfăşurate de asociaţiile c.a.r.p.;
1.2. Acces la muzee, situri arheologice, gratuit sau la  tarife reduse,pentru grupuri organizate de pensionari;
1.3. Acordarea de invitaţii la activităţi aniversare, comemorativeetc.2. Continuarea colaborării cu departamentele social, filantropic şicultural, pelerinaje şi mijloace media ale Bisericii Ortodoxe Române;3. Încheierea de către filialele şi asociaţiile c.a.r.p. a unor înţelegeri,protocoale, parteneriate cu reprezentanții pe plan local ai BisericiiOrtodoxe şi ai altor culte, în scopul îmbunatăţirii calităţii vieţiimembrilor noştri.

VIII. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu organizaţii de pensionari,
membre ale Platformei AGE Europe, alte asociaţii internaţionale şi
naţionale; Dezvoltarea de parteneriate cu institutiile statului,
agenţii economici şi mass-media;
Promovarea “Anului European”, în cadrul caselor de ajutor
reciproc ale pensionarilor, membrilor individuali ai asociaţiilor
afiliate, şi în rândul societăţii civile

A. La nivel internaţional:
1. Extinderea participării la Platforma AGE Europe, includerea cât maimultor tematici/subiecte de interes de la nivel european în agendaFederaţiei Naţionale “Omenia”;
2. Promovarea instrumentelor de lucru elaborate în cadrul AGE (ghidde bune practici, strategii de promovare a drepturilor persoanelorvârstnice, cercetări, studii, recomandări de politici sociale) la nivelulasociaţiilor c.a.r.p. afiliate, celorlalte asociaţii de pensionari şistructuri federative, autorităţi publice centrale şi locale;
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3. Implicarea ca parteneri în proiecte internaţionale în domeniiprecum turism pentru vârstnici, economia de argint, învăţare pe totparcursul vieţii, antidiscriminare, drepturile vârstnicilor etc.;
4. Participarea constructivă la Adunarea Generală a Platformei AGE, laşedinţele Consiliului de Administraţie ale acestei reţele a seniorilorşi alte conferinţe, schimburile de experienţă sau activităţiinternaţionale desfăşurate de asociaţii ale vârstnicilor;
5. Participarea la activitățile organizate de instituțiile europene la caresunt asigurate cheltuielile de deplasare și cazare.

B. La nivel naţional:
1. Participarea constructivă la şedinţele Comisiei Permanente aConsiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, ale ConsiliilorJudeţene ale Persoanelor Vârstnice şi ale Comitetelor de Dialog Civicpentru problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă prefecturi;
2. Menţinerea permanentă de către filialele judeţene şi asociaţiilec.a.r.p. a unor relaţii de informare reciprocă cu Poliţia Comunitară şide Proximitate pentru prevenirea faptelor infracţionale la adresavârstnicilor;
3. Dezvoltarea parteneriatelor între Federaţie, filiale judeţene şiasociaţii membre, cu Societatea Română de Crucea Roşie şi filialejudeţene de Crucea Roşie în beneficiul persoanelor vârstnice aflateîn risc social sau în alte situaţii de vulnerabilitate;
4. Participarea la festivalurile organizaţiilor neguvernamentale şi laalte activităţi organizate de societatea civilă.

IX. A. Evaluarea și controlul activitătii1. Organizarea de şedinţe operative ale Biroului Permanent şiComitetului Director prin participare directă sau on-line pentruluarea unor măsuri în situaţii neprevăzute (extreme);2. Organizarea Congresului Naţional și a Consiliilor Naționale aleFederaţiei sub deviza “Anul European”, proclamat de UniuneaEuropeană;3. Perfecţionarea activității comisiilor permanente de specialitate şicrearea comisiilor temporare, pe problematici precum StrategiaNaţională privind Persoanele Vârstnice şi Promovarea ÎmbătrâniriiActive, Economia Socială, Economia de Argint;



12

4. Elaborarea de informări, analize şi studii pe probleme de specialitatece vor fi prezentate Comitetului Director;5. Elaborarea raportului public de activitate al Federației Naționale”Omenia”, anual, în limbile română și engleză;6. Supunerea spre aprobare a Congresului Naţional a Proiectului demodificare şi completare a Statutului Federaţiei Naţionale “Omenia”.
B. Activităţi economico-financiare:1. Stabilirea contribuţiei anuale a asociaţiilor c.a.r.p. membre afiliate laFederaţia Naţională “Omenia”, evaluarea nevoilor curente și în cazde calamități naturale.2. Identificarea de sponsorizări şi fonduri nerambursabile necesarefinanţării unor activităţi ale Federaţiei Naţionale “Omenia” pentru:

 Plata colaboratorilor la revista “Omenia” şi cei ai postului deteleviziune online “OMENIA TV”;
 Organizarea unor schimburi de bune practici între c.a.r.p.-urilemembre şi a unor cursuri de perfecţionare.3. Elaborarea proiectului de buget şi prezentarea acestuia spreaprobarea forumului anual;4. Verificarea modului de aplicare şi respectare a actelor normative învigoare în domeniul financiar-contabil, a realizării bugetului devenituri şi cheltuieli şi prezentarea raportului cu constatărilerezultate.

Președintele Federatiei Nationale “OMENIA”
a C.A.R.P.-urilor din România

Ing.

Gheorghe Chioaru


