
1 
RAPORT ANUAL 2016

Federația Națională 
“OMENIA“ a Caselor 
de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor 
din România

2016
RAPORT ANUAL

Membră a Platformei Europene AGE



2  
RAPORT ANUAL 2016



3 
RAPORT ANUAL 2016

CUPRINS
Cuvântul Președintelui Federației Naționale „OMENIA” .............4
Comitetul Director al Federației Naționale „OMENIA” ................5
Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, 
organizații ale solidarității ...........................................................6
Misiune, viziune, valori .................................................................7
Ce spun o parte dintre partenerii noștri despre 
Federația Națională „OMENIA” .....................................................8-9
Acțiunile Federației în anul 2016 pe scurt...................................10-11
Lobby și advocacy pentru seniori ................................................13
Problemele actuale ale persoanelor vârstnice ............................14-15
„Vârsta a treia - prioritate pe agenda publică” ...........................16-17
Principalele rezultate ale proiectului ...........................................18
Cetățeni activi la puterea a treia .................................................19-21
Servicii complexe oferite de C.A.R.P.-uri 
persoanelor vârstnice ..................................................................22-23
Servicii de incluziune financiară prin ajutoare financiare 
rambursabile și nerambursabile ..................................................24-25
Servicii socio-medicale adaptate nevoilor 
persoanelor vârstnice...................................................................26
C.A.R.P.-urile - întreprinderi de economie socială. Servicii oferite 
prin ateliere și puncte de distribuție ...........................................27
Oportunități de îmbătrânire activă. Socializare, 
învățare pe parcursul  întregii vieți, 
participare la viața comunității ...................................................28-29
„Bilanțul” îmbătrânirii active și al solidarității 
între generații ...............................................................................30
Partenerii noștri ............................................................................31
Mulțumiri speciale ........................................................................32



4  
RAPORT ANUAL 2016

Stimați parteneri,

Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost 
alături și în anul 2016. Pentru mine, per-
sonal, este un motiv de mândrie să pot 
împărtăși realizările celei mai mari rețele 
a seniorilor din România, în toate domeni-
ile care țin de viața persoanelor vârstnice: 
incluziune socială și financiară, locuire, 
participare la viața socială a comunității, 
reprezentare, drepturile omului. Progre-
sele anului 2016 vin în primul rând de la 
cele 137 de organizații care ne-au fost 
alături și care au făcut tot posibilul să se 
dezvolte pentru a-și diver sifica activitățile 
și serviciile pentru membrii seniori. Mai 
mult decât atât, activitățile de advocacy 
realizate la nivel local și național au avut 
ecouri pentru toate persoanele vârstnice 
și organizațiile acestora deoarece dialo-
gul cu autoritățile publice s-a îmbunătățit 
din ambele părți, iar seniorii au știut mai 

bine să își identifice problemele, să le pre-
zinte și să propună soluții. Cu alte cuvinte, 
să fie mai conștienți de puterea pe care 
o au pentru a-și îmbunătăți condițiile de 
viață, și a trăi, a lucra, a voluntaria și a 
participa alături de celelalte generații la 
crearea unor comunități mai închegate și 
mai solidare. 

Vă invit să parcurgeți astfel o călătorie 
prin țară, acolo unde asociațiile noastre 
oferă o lecție de omenie zi de zi. 

  Președintele 
     Federației Naționale “OMENIA“ 
     a C.A.R.P.-urilor din România
Ing.
      Gheorghe Chioaru

Cuvântul Președintelui 
Federației Naționale 

“OMENIA“
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Comitetul Director al Federației Naționale “OMENIA“

MIHAIL
PUNGĂ 

Vicepreședinte

ILIE 
DUDULEA

Vicepreședinte

DRAGOMIR
DIACONESCU

Membru

IOAN
IVAȘCĂU

Vicepreședinte

ELENA
CHIȚU 

Membru

LIDIA 
DAN 

Membru

CONSTANTIN
SĂVULESCU

Vicepreședinte

CEZAR
TELESCU
Membru

ELENA
UNGUREANU

Membru

IORGU
HAIDĂU
Membru

ION LUCIAN
MEHEDINȚI

Vicepreședinte

Aș dori să adresez un 
mesaj de mulțumire 

membrilor noștri seniori și să 
le  reamintesc că împreună 
suntem cea mai mare rețea 
care realizează activități și 
promovează o viață demnă 

pentru toate  persoane-
le vârstnice din țară.

„

”

An de an, Federația 
Națională „OMENIA” 

s-a dezvoltat, iar în anul 
2016  sfera activităților s-a 

diversificat, dovedindu-se un 
organism viu necesar pentru 
consolidarea legimității sale 

ca organizație reprezen-
tativă. 

„

”

Drepturile persoanelor 
vârstnice reprezintă 

o prioritate pentru Federația 
Națională „OMENIA” 

a C.A.R.P.-urilor din România, 
iar anul 2016 ne-a adus 

mai aproape de a înțelege 
cât de puternici 

suntem.

„

”

MORARIU OVIDIU VIOREL
Prim-vicepreședinte

PASCU ȘTEFAN
Prim-vicepreședinte

ALBU ANTON
Prim-vicepreședinte
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CASELE DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR, 
ORGANIZAȚII ALE SOLIDARITĂȚII

Federația Națională „OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensio-
narilor din România este cea mai mare 
organizație din țară, constituită de seni-
ori pentru seniori, urmând valorile aju-
torului mutual pe care casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor le-au con-
struit, dezvoltat și păstrat cu sfințenie în 
cei peste 100 de ani de existență. Aces-

te o rga nizații au jucat un rol esențial în 
diversele perioade istorice în domeniul 
protecției sociale a vârstnicilor. De ace-
ea, în prezent, atât din punct de vedere 
legislativ, cât și al principiilor care de-
finesc organizațiile societății civile, ca-
sele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
sunt asociații de pensionari și întreprin-
deri de economie socială.
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-

MISIUNEA:  Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România este un orga nism re-
prezentativ, consultativ, de interes public, 
autonom, neguvernamental, apolitic, 
având ca scop perfecționarea activităților 
desfășurate de către asociațiile membre 
pentru întrajutorarea și protecția socială 
a membrilor, apărarea intereselor aces-
tora în raporturile cu autoritățile publice, 
respectarea și acordarea drepturilor pre-
văzute în Constituția și legile țării. 

VIZIUNEA:  Federaţia să devină o organizaţie cu 
pre s  tigiu intern şi internaţional, perma-
nent activă şi creativă, cu o funcţionali-
tate optimă care să prezinte şi să susţină 
în mod eficient interesele membrilor săi, 
persoane vârstnice, prin promovarea aju-
torului reciproc, incluziunii şi solidarităţii 
sociale, îmbătrânirii active, cooperării 
între generaţii, într-o societate prietenoa-
să tuturor vârstelor.

Credem în:

r RESPONSABILITATE;
r IMPLICARE;
r INTEGRITATE;
r SOLIDARITATE;
r DREPTATE SOCIALĂ;
r ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ;
r TRANSPARENŢĂ;
r COOPERARE ÎNTRE GENERAŢII.

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI
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DANA NICOLESCU 
Director executiv 

Opportunity 
Associates Romania

JOZEF GOEBELS 
ADR Flandra 
Președinte

CE SPUN O PARTE DINTRE PARTENERII NOȘTRI

Colaborarea cu Federația Națională 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România 
a fost una din cele mai interesante, pro-

ductive și satisfăcătoare atât din punct de vedere pro-
fesional, cât și personal. Am lucrat cu profesioniști 
adevărați, oameni cărora le pasă și cred în misiunea 
organizației și am ajuns să cunosc în profunzime pro-
blemele dificile cu care se confruntă cei de vârsta a 
treia. A fost o onoare să vă fiu alături timp de doi ani  
și mi-aș dori să exis te mai multe organizații și autorități 
care să cau te soluții pentru vârstnici precum o fac cei 
de la Federația Națională „OMENIA” a  
C.A.R.P.-urilor din România, o or ganizație 
model pentru mediul asociativ românesc.”

„

ONG-urile știu exact problemele cu 
care se confruntă membrii lor. Ca 
atare, C.A.R.P.-urile sunt cel mai bun 

purtător de cuvânt pentru problemele vârstnicilor 
către administrațiile locale, iar Federația Națională 
„OMENIA” către guvern și ministere. ONG-urile 
nu tratează probleme individuale, ci probleme 
comune care au nevoie de o soluție. Mai important, 
legat de organizațiile pentru vârstnici, este faptul 
că membrii se bucură de o vastă expe riență venită 
din profesiile avute ante rior. Aceasta 
este o mină de aur, care ar trebui să fie 
utilizată pe deplin. ”

„
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DOINA CRÂNGAȘU 
Director executiv 

Confederația 
CARITAS România

SORIN MIERLEA 
Președinte Asociația 

InfoCons

DESPRE FEDERAȚIA NAȚIONALĂ “OMENIA“

”

Suntem deosebit de onorați să conti-
nuăm și să creștem an de an partene-
riatul și mai ales prietenia cu Federația 

Națională “OMENIA”. Eforturile noastre s-au con-“OMENIA”. Eforturile noastre s-au con-OMENIA”. Eforturile noastre s-au con-
centrat întotdeauna în susținerea persoanelor 
vârstnice prin servicii sociale de calitate, chiar și în 
cele mai îndepărtate zone ale României. Este extra-
ordinar să putem să ne unim forțele cu o federație 
a pensionarilor care zilnic este alături de pensiona-
rii nevoiași, uitați de familie și chiar de societate și 
că împreună le putem întinde o mână de ajutor. Ne 
dorim, atât prin SenioriNET, cât și prin Par la mentul 
Seniorilor să sustinem și să apărăm în 
continuare interesele și drepturile per-
soanelor vârstnice. ”

„

Un parteneriat care ne onorează și o 
organizație care face cu adevărat cin-
ste societății civile, arătând  tuturor că 

se poate, fără a găsi motive de ce să nu se poată, 
mai ales prin Președintele Federației Naționale 
“OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor din România, ing. Ghe-
orghe Chioaru, găsesc întotdeauna soluții.

Pensionarii și nu numai, își găsesc cu adevărat un 
sprijin concret în acțiunile și activitățile desfășurate 
de Federația Națională “OMENIA” și sperăm ca și 
pe viitor colaborarea și parteneriatul să fie cel puțin 
ca până acum și ne bucurăm că atât 
organizația, cât și conducerea au adop-
tat real “ o9atitdine!”. ”

„
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-

-

-

-

-

ACȚIUNILE FEDERAȚIEI ÎN ANUL 2016 PE SCURT

A fost creat Centrul de Management 
și Advocacy 

Au fost realizate 4 consultări publice în domeniul 
ser  viciilor sociale pentru vârstnici; Două dintre acestea 

au avut loc la C.A.R.P. Ploiești (24 februarie 2016) 
și C.A.R.P. „Speranța” Pucioasa (9 martie 2016)

A fost elaborată prima Strategie de advocacy 
a Federației și Planul de implementare 
al acesteia pentru perioada 2016-2019

C.A.R.P.-urile membre participă la dezbaterile 
din cadrul „ Caravanei Cafenelele Seniorilor”

Federația Națională „OMENIA” participă la primul 
flashmob intergenerațional, 
de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Federația Națională „OMENIA” se implică 
activ în influențarea politicilor europene pentru 

promovarea drepturilor persoanelor vârstnice 
prin AGE Platform Europe
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Consiliul Național al Federației Naționale “OMENIA“ 
din 16 aprilie 2016

Întâlnirea Consiliului de Administrație a AGE Platform Europe 
din 16 - 17 octombrie 2016
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 CENTRUL DE MANAGEMENT

 ȘI ADVOCACY AL

 FEDERAȚIEI NAȚIONALE “OMENIA“
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LOBBY ȘI ADVOCACY 
PENTRU SENIORI

Activitatea de lobby și advocacy pentru 
promovarea și protecția drepturilor persoa-
nelor vârstnice este una dintre cele mai im-
portante componente ale Centrului de Ma-
nagement și Advocacy al Federației. Atât 
prin intervențiile proprii la nivel național 
și local, cât și prin alăturarea eforturilor 
noastre altor coaliții, Federația Națională 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România 
este implicată în demersuri care vizează 
îmbunătățirea cadrului legislativ pentru 
persoanele vârstnice și asociațiile de pen-
sionari, întărirea și promovarea drepturi-
lor acestora în domenii precum sănătate, 
piața muncii, locuire, participarea  la viața 
comunității și voluntariat, servicii socio-
medicale și îngrijire la domiciliu, servicii 
financiare, economie socială. 

Nu te teme niciodată 
să te faci auzit pen-
tru onestitate, ade-

văr și compasiune împotriva  
injustiției, minciunii și lăcomiei. 
Dacă oamenii de peste 
tot ar face asta, lumea 
ar arăta altfel.

 William Faulkner

„
”
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PROBLEMELE ACTUALE 
ALE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Demersurile Federației Naționale „OMENIA” pentru îm bu-
nătățirea calității vieții persoanelor vârstnice pornesc de la o 
bună cunoaștere a problemelor acestora, iar organizațiile noas-
tre dețin o vastă expertiză în identificarea acestora, atât prin 
numărul mare de persoane vârstnice pe care îl grupează (peste 
1.400.000), cât și prin lunga perioada de funcționare, cele mai 
multe dintre acestea luând ființă începând cu anul 1952.
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r  Problemele cele mai importante 
ale vârstnicilor din România, chiar 
în opinia C.A.R.P.-urilor mem-
bre ale Federației sunt legate de 
insuficiența veniturilor (96%), să-
nătatea precară (90%), lipsa unor 
oportunități de îmbătrânire activă 
(60%) și discriminare (53%); 

r  Nivelul redus al pensiilor și numă-
rul mare de persoane vârstnice afla-
te în situație de sărăcie – 25,3% din 
populația peste 65 de ani din me-
diul rural se află în situație de să-
răcie relativă, iar 33% dintre vârst-
nicii singuri sunt săraci. Având în 
vedere nivelul pensiilor, 17% dintre 

pensionari au pensii sub valoarea 
coșului de consum lunar, 36% au 
pensii sub valoarea nivelului minim 
de subzistență, 46% au pensii sub 
valoarea nivelului minim de trai de-
cent (CNPV, 2016);

r  Peste 700.000 de membri individuali 
ai Federației Naționale „OMENIA” 
au pensii sub 700 de lei;

r  Acces deficitar pe piața muncii - în 
prezent, doar 3% dintre persoanele 
vârstnice sunt cuprinse pe piața 
forței de muncă, în scădere drastică 
față de 1996 când numărul lor era 
de 3 ori mai mare. (Documentul de 
poziție al Parlamentului Seniorilor).

Principalele probleme ale vârstnicilor din România (%)

 Cercetare realizată în cadrul proiectului 
„Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” – 2015-2016

foarte important

nici important, 
nici neimportant
neimportant

deloc important

important

lipsa unor 
oportunități / 

facilități pentru 
îmbătrânirea 

activă

discriminarea

veniturile 
insuficiente

problemele 
de sănătate

90,5 9,5

3,696,4

60,0

52,8

38,5

30,4

1,5

13,6 1,6
1,6
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„VÂRSTA A TREIA 
- PRIORITATE 

PE AGENDA PUBLICĂ”

Început în anul 2015, proiectul „Vâr-
sta a treia – prioritate pe agenda publi-
că” a continuat în anul 2016 cu activități 
care au vizat creșterea capacității case-
lor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
membre ale Federației de a se implica 
în elaborarea politicilor publice. În timp 
ce prima parte a proiectului a constituit 
un bun prilej pentru o analiză internă a 
resurselor Federației și în același timp 
dezvoltarea competențelor necesare 
pentru un dialog cât mai structurat cu 
autoritățile publice, ultima parte a pro-
iectului s-a concentrat pe identificarea 
și dezbaterea problemelor vârstnicilor 
din România, și a stabilirii priorităților 
pentru Federația Națională „OMENIA” 
a C.A.R.P.-urilor din România.

În acest sens, a fost realizat un ra-
port de evaluare a capacității de advo-
cacy a Federației Naționale „OMENIA”, 
document ce a stat la baza elaborării 
Strategiei de Advocacy a Federației și 
a Planului de implementare al acesteia 
pentru perioada 2016-2019.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – 
Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții – 

Subcomponenta 5.1. Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional național și pentru think 
tank-uri, Operator FOND ONG – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
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Tot ca parte a procesului participa-
tiv de elaborare a Strategiei, au avut loc 
4 consultari publice cu reprezentanții 
autorităților publice centrale și locale 
și ai ONG-urilor. Cele mai importante 
concluzii se regăsesc în forma unui 
document de poziție ce poate fi con-
sultat pe pagina www.fn-omenia.ro și 
pe pagina oficială a proiectului www.
omenia-advocacy.ro

Unul dintre cele mai importante 
rezultate ale proiectului este crearea 
Centrul de Management și Advocacy 
al Federației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România care imple-
mentează prima strategie de advocacy 
a Federației, pentru perioada 2016-
2019. Centrul de Management și Advo-
cacy monitorizează politicile publice 
pentru vârsta a treia, colaborează cu 
autoritățile publice centrale și locale și 
propune soluții pentru îmbunătățirea 
cadrelor și inițiativelor legislative.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – 
Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții – 

Subcomponenta 5.1. Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional național și pentru think 
tank-uri, Operator FOND ONG – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
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3 sesiuni de instruire 
în domeniul lobby 

și advocacy

4 consultări publice

Primul centru de 
management 

și advocacy din 
România pentru 

promovarea drepturilor 
persoanelor vârstnice.

    Prima Strategie de 
advocacy a Federației 
și planul de implemen-
tare a acesteia pentru 
perioada 2016-2019

1 document de poziție 
care prezintă 
problemele 
persoanelor vârstnice

Prima cercetare 
realizată la nivelul 
C.A.R.P.-urilor 
membre

PRINCIPALELE REZULTATE ALE PROIECTULUI
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CETĂȚENI ACTIVI LA PUTEREA A TREIA
Ca o continuare firească a activităților de advocacy, Federația Națională 

„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România s-a implicat în proiectul „Cetățeni 
Activi la Puterea a Treia”, implementat de către Confederația Caritas Ro-
mânia, în parteneriat cu Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București. Proiectul 
și-a propus creșterea capacității persoanelor vârstnice de a participa activ 
la influențarea deciziilor și politicilor publice în vederea creării condițiilor 
favorabile pentru o îmbătrânire activă și demnă. Un alt obiectiv îl reprezintă 
valorizarea publică a persoanelor vârstnice prin promovarea imaginii unei 
bătrâneți active, demne și utile social și creșterea respectului față de seni-
ori în rândul politicienilor și a generațiilor tinere.

Organizațiile membre ale Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-uri-
lor din România au participat activ și au contribuit la realizarea acestor 
obiective.
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2 sesiuni de lobby și 
advocacy la care au 
participat peste 30 de 
seniori și care și-au 
dezvoltat competențele 
în advocacy și lobby 
pentru politici publice 
favorabile seniorilor.

10 Cafenele ale senio-
rilor în București și în 
alte 9 localități din țară, 
cu peste 220 de seni-
ori și autorități publi-
ce care au expus și 
dezbătut propuneri de 
îmbunătățire a cadru-
lui de asistență a per-
soanelor vârstnice.

Primul flashmob inter-
gene rațional dedicat 
Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârtnice, 
moment artistic unic 
în România pentru 
a transmite un me-
saj important: a fost 
înființat Parlamentul 
Seniorilor.

PARLAMENTUL SENIORILOR - for consultativ care apără 
și promovează drepturile persoanelor vârstnice



21 
RAPORT ANUAL 2016

Expoziția LUMINI ȘI UMBRE în viața seniorilor
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Servicii complexe 
oferite de C.A.R.P.-uri 
persoanelor vârstnice

Membrii individuali ai caselor de 
aju tor reciproc ale pensionarilor care 
grupează peste 1.400.000 de seniori 
au posibilitatea de a accesa servicii 
pentru nevoile specifice, pornind de la 
posibilitatea de a fi în același timp be-
neficiar, susținător și parte integrantă a 
unei rețele de solidaritate. 
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Servicii de incluziune financiară prin 
ajutoare financiare rambursabile și nerambursabile

În România, 40% dintre 
cetățeni nu au acces la ser-
vicii financiare. Vârsta înain-
tată, veniturile reduse sau lip-
sa acestora, lipsa educației 
financiare reprezintă bariere 
în ceea ce privește contrac-
tarea unor împrumuturi din 
partea vârstnicilor. 

Casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor se adre-
sează în mod special acestei 
categorii sociale neglijate 
de alte instituții financiare, 
oferind ajutoare rambursa-
bile vârstnicilor, pe care și 
le pot permite, încurajând în 
același timp economisirea. 

AJUTOARE FINANCIARE RAMBURSABILE
r 857.820 împrumuturi
r 1.702.772.700 lei valoare totală
r 1.985 lei valoarea medie/împrumut

AJUTOARE FINANCIARE NERAMBURSABILE
r tratament/băi
r deces
r achiziționarea mijloacelor ajutătoare de mers/proteze
r  cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor 

Vârstnice, 8 Martie, sărbători, aniversări etc.
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Servicii socio-medicale adaptate 
nevoilor persoanelor vârstnice

Casele de ajutor reciproc ale pensi-
onarilor asigură accesul persoanelor 
vârstnice la o gamă largă de servicii 
medicale și sociale, oferite atât prin 
cabinetele proprii, cât și în colaborare 
cu diverși parteneri. La nivel național 
sunt oferite servicii de medicină de fa-
milie, geriatrie-gerontologie, oftalmo-

lo gie, car  dio logie, stomatologie, kine-
toterapie, audiometrie, psihoterapie, 
or tope die, recoltare analize. Periodic 
sunt organizate caravane socio-medi-
cale care ajung la vârstnicii din zone-
le cele mai izolate din mediul rural, iar 
unele C.A.R.P.-uri oferă servicii de îngri-
jiri la domiciliul persoanelor vârstnice.

63
cabinete 

medicale ale 
C.A.R.P.-uri-
lor membre

7
C.A.R.P.-uri 
acreditate 

ca furnizori 
de servicii 

sociale

48
centre de 
zi, cluburi, 

cămine 
și case 

de odihnă
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C.A.R.P.-urile – întreprinderi de economie socială. 
Servicii oferite prin ateliere și puncte de distribuție

Asociațiile membre ale Federației 
au menținut și extins prestările de ser-
vicii la tarife reduse sau subvenționate 
prin atelierele proprii de croitorie, ciz-
mărie, tâmplărie, lăcătușerie, reparații 

electronice și electrocasnice, instalații 
sanitare, servicii de îngrijire corporală. 
De asemenea, au fost dezvoltate 6 ma-
gazine sociale, de distribuție a produ-
selor naturiste și a celor alimentare. 



28  
RAPORT ANUAL 2016

În spatele tuturor acti-
vităților realizate de per-
soanele vârstnice, se află 
convingerea că îmbătrâ-
nirea activă nu reprezin-
tă doar un concept, ci un 
mod de viață care contri-
buie atât la îmbunătățirea 
calității vieții acestora, cât 
și la crearea unor legături 
mai puternice cu celelalte 
generații.

Ca membri ai unor 
comunități active, seniorii 
beneficiază de o serie de 
oportunități de învățare, de 
petrecere a timpului liber, 
de informare, de exprimare 
a talentului și potențialului 
personal, și de implicare 
în viața comunității.

Câteva exemple de acti-
vități:
r cenaclul literar;
r cluburi femina;
r  activități tip centru de zi 

(șah, rummy);
r cursuri de limbi străine;
r cursuri calculatoare;
r excursii și pelerinaje;
r cursuri de creație.

Oportunități de îmbătrânire activă. 
Socializare, învățare pe parcursul întregii vieți, 
participare la viața comunității
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„Bilanțul” îmbătrânirii active 
și al solidarității între generații

1.196
3.146

6.470

1.750

seniori care fac parte din structurile 
de conducere ale asociațiilor c.a.r.p.

seniori care lucrează în domeniul 
serviciilor specifice 
persoanelor vârstnice

angajați nepensionari

voluntari permanenți  
și peste 38.000 ocazionali

seniori mai bine reprezentați 
și informați despre drepturile sale1.400.000
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Mulțumim partenerilor 
noștri pentru susținere și 
pentru o colaborare fruc-
tuoasă, pentru promova-
rea drepturilor persoane-
lor vârstnice în România. 

PARTENERII NOȘTRI
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Această publicație a fost realizată cu suport fi-
nanciar din partea Fundației ADR Flandra.

Fundația ADR Flandra (Actie Dorpen Roemenie), 
este o organizație parteneră începând cu anul 2016, 
însă cu care Federația a colaborat încă din anul 2011. 

Aceasta activează în România de aproape 3 dece-
nii, sprijinind, prin intermediul grupurilor de volun-
tari, flamanzi și români, precum și cu ajutorul unor 
asociații partenere, dezvoltarea comunităților locale 
din regiuni defavorizate. Pornită din încercarea de a 
salva satele românești aflate pe lista de sistematiza-
re, după evenimentele din 1989, Fundația ADR Flan-
dra și-a transformat scopurile, migrând spre sfera 
solidarității. Astăzi, dincolo de sprijinul financiar sau 
material, expertiza oferită comunităților locale repre-
zintă cel mai semnificativ obiectiv atins.

MULȚUMIRI SPECIALE
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Omenia TV
o voce a pensionarilor din România

Aflată în al șaptelea an, Omenia Tv redă vocea pen-
sionarilor din România. Singura platformă online a 
organizațiilor de pensionari, Omenia Tv este un spațiu 
al schimburilor de experiență și al exemplelor care pot 
replica bunele practici în casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, și în același timp în alte asociații ale pen-
sionarilor. 
Platforma online Omenia Tv susținută financiar de 
Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București, a apărut din 
nevoia organizațiilor membre ale Federației Naționale
“Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România de a fi în con-
tact cu proiectele și strategiile Federației, de a învăța 
și colabora în spiritul ajutorului reciproc de la celelalte 
organizații, de a fi transparente în relația cu membrii, 
autoritățile centrale și locale, cu sponsorii. 
Vă invităm să explorați bunele practici în casele de aju-
tor reciproc ale pensionarilor!

Pentru a viziona postul de televiziune online OMENIA 
TV puteți accesa site-ul www.omeniatv.ro.
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Contact

Federația Națională 
“OMENIA“ 

a C.A.R.P.-urilor din România
Strada Amurgului, nr. 53, Sector 5, București

Website: www.fn-omenia.ro; www.omeniatv.ro
E-mail: fn-omenia@yahoo.ro

secretariat@fn-omenia.ro
Telefon: 021.423.17.49; 0725.218.959


