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„În ultimii ani, munca noastră s-a concentrat pe redefinirea și schimbarea concep-
tului de bătrânețe, văzută în ansamblu de către societate ca o perioadă a deficiențelor 
și a nevoilor, cu o abordare mai cuprinzătoare bazată pe drepturile omului.”

Pentru Federația Națională „OMENIA” a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, anul 2017 a 
fost un an al efortului susținut pentru întărirea rețelei 
noastre de asociații furnizoare de servicii esențiale 
pentru persoanele vârstnice. Președinții de C.A.R.P.-
uri, împreună cu angajații, membrii și voluntarii au 
reușit să dezvolte sistemul de întrajutorare reciprocă 
utilizat de organizațiile noastre de zeci de ani, oferind 
din ce în ce mai multe servicii, dezvoltând colaborările 
cu autoritățile publice și întărind rolul de promotor al 
drepturilor seniorilor. 

În ultimii ani, munca noastră s-a concentrat pe 
redefinirea și schimbarea conceptului de bătrânețe, 
văzută în ansamblu de către societate ca o perioadă 
a deficiențelor și a nevoilor, cu o abordare mai cuprin-
zătoare bazată pe drepturile omului. Astfel, fără să 
contrazică realitățile specifice vârstei, abordarea 

bazată pe drepturile omului se referă la o mai bună gestionare a nevoilor seniorilor, cu 
recunoașterea potențialului extraordinar și al contribuției acestora în societate. 

În cadrul caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, modelul bazat pe drepturile 
seniorilor se reflectă atât prin calitatea și diversitatea serviciilor furnizate de C.A.R.P.-
uri, cât și prin multitudinea de activități de promovare a îmbătrânirii active, sănătoase 
și demne care luptă împotriva stereotipurilor, discriminării și riscului de marginalizare 
socială prin care trec seniorii din România. 

În numele Comitetului Director al Federației, și al celor peste 1,4 milioane de mem-
bri seniori, vă mulțumesc pentru susținere și vă invit să descoperiți cele mai bune 
practici în domeniul incluziunii financiare și sociale.
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Mesajul PREȘEDINTELUI

  Președintele 
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     a C.A.R.P.-urilor din România
Ing.
      Gheorghe Chioaru
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„

”

Fiecare vârstnic și nevoile sale reprezintă prio-
ritățile noastre. Lucrăm zilnic pentru a putea 

aduce un  plus de siguranță și demnitate pentru mem-
brii C.A.R.P.-urilor noastre. Și punem suflet în ceea ce 
facem! Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor 
din România încearcă prin fiecare acțiune desfășurată 
la nivel național sau internațional să respecte valorile 
ce o caracterizează și să își ducă la îndeplinire scopul: 
bunăstarea fiecărui membru! Consider că, din acest 
punct de vedere, am reușit să menținem un trend po-
zitiv și să ridicăm ștacheta și mai mult pentru 
anul următor!

În fiecare an, Federația Națională „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România derulează activități 

de lobby și advocacy ce au ca scop final îmbunătățirea 
calității vieții vârstnicilor noștri, precum și respectarea 
drepturilor ce le revin prin legislația în vigoare la nivel 
național, european și chiar global. Menținerea partene-
riatelor naționale și internaționale, precum și atragerea 
de noi colaborări reprezintă, cu siguranță, instrumente 
bune pe această direcție. Anul ce a trecut a fost un an 
fructuos în acest sens, având multe de învățat de 
la fiecare organizație cu care am intrat în contact.

„

”

Pentru Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-
urilor din România, activitățile de promovare a 

drepturilor seniorilor reprezintă priorități și trebuie să 
conștientizăm permanent nevoile membrilor C.A.R.P.-
urilor, iar de multe ori acestea sunt punctuale, pornind 
de la un împrumut avantajos și mergând până la cele 
privind socializarea, înfrumusețarea, problemele teh-
nice sau cele medicale. Ne-am străduit, și o vom face 
și în continuare, să acoperim un spectru cât mai larg 
din acest punct de vedere pentru că înțelegem că ser-
viciile oferite sunt vitale pentru viața de zi cu zi a 
vârstnicului.

„

”
OVIDIU VIOREL MORARIU

Prim-vicepreședinte

ȘTEFAN PASCU
Prim-vicepreședinte

ANTON ALBU
Prim-vicepreședinte

COMITETUL DIRECTOR 
al Federației Naționale “OMENIA“
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Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Re-
ciproc ale Pensionarilor din România este o organizație 
neguvernamentală, având ca scop perfecționarea activită-
ților desfășurate de către asociațiile membre pentru întraju-
torarea și protecția socială a membrilor, persoane vârstnice. 

Federația promovează ajutorul reciproc, incluziunea și 
solidaritatea socială, îmbătrânirea activă și încurajează par-
ticiparea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, 
cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare 
de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru 
o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și 
condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață 
demnă, într-o societate prietenoasă tuturor vârstelor. 

DESPRE NOI
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VALORILE NOASTRE
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C.A.R.P.-URILE, FURNIZORI 
DE SERVICII COMPLEXE 

PENTRU SENIORI



Susținem 
îmbătrânirea 
dintr-o 
perspectivă 
a drepturilor 
omului

Activități de promovare 
a drepturilor persoanelor vârstnice 

la nivel național și european
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Începând cu anul 2014, Federația Națională „OMENIA”  
este membră a AGE Platform Europe, o rețea europeană de 
organizații non-profit cu și pentru persoane de peste 50 de 
ani. AGE promovează interesele celor 190 de milioane de 
cetățeni cu vârste de peste 50 de ani în Uniunea Europeană și 
se concentrează pe o gamă largă de domenii care afectează 
vârstnicii și pensionarii. Acestea includ aspecte legate de 
combaterea discriminării, angajarea persoanelor în vârstă și 
îmbătrânirea activă, protecția socială, reforma sistemului de 
pensii, incluziunea socială, sănătatea, abuzul asupra per-
soanelor, solidaritatea între generații, cercetarea, accesul la 
transportul public și mediul de construcție și noile tehnologii. 

Persoanele vârstnice trebuie să continue să fie incluse și 
să joace un rol valoros și activ în societate, de aceea ar tre-
bui să fie implicate în planificarea politicilor care le afectează 
viața. Pentru a putea face acest lucru, seniorii trebuie să fie 
conștienți de drepturile lor și de mecanismele existente cu 
scopul de a-i informa și a-i proteja. 

Cele mai importante progrese realizate de AGE în anul 
2017 pentru toți seniorii europeni au fost în următoarele do-
menii:

Cooperarea cu Organizația Mondială a Sănătății
La 10 ani după încheierea Memorandumului de înțele gere 

semnat între AGE și Organizația Mondială a Sănătății, care 
descrie angajamentul AGE de a promova mediile prietenoa-
se tuturor vârstelor la nivelul UE, AGE a fost acceptată ca 
program afiliat al Rețelei Globale a Orașelor și Comunităților 
Prietenoase Vârstelor. Acest pas major va sprijini activitățile 
de advocacy pentru o mai bună adaptare a societății în a 
încuraja o viață independentă.

Dezvoltarea laturii sociale a Europei: 
Pilonul drepturilor sociale

Pilonul European al Drepturilor Sociale stabilește drepturi 
noi pentru cetățenii în vârstă.

Învățarea pe tot parcursul vieții și îngrijirea pe termen 
lung nu existau ca atare la nivelul UE; drepturile de acces 
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la un venit minim adecvat și pensiile care permit o viață 
demnă consacră principii importante, la fel ca și drepturile 
la sănătate, la sprijin pentru piața muncii sau accesul la ser-
vicii esențiale. Pilonul creează un nou cadru pentru politica 
socială a UE. 

O nouă Convenție pentru promovarea 
drepturilor persoanelor vârstnice

La nivel internațional se vorbește din ce în ce mai mult 
des pre o nouă Convenție privind drepturile persoanelor 
vârstnice, la care Platforma Age contribuie încă de la crearea 
grupului de lucru.

Convenția propusă va fi probabil următorul tratat major 
privind drepturile omului adoptat de Națiunile Unite. Aceasta 
va căuta să remedieze structura fragmentată a drepturilor 
persoanelor vârstnice și se va concentra pe reafirmarea 
drepturilor fundamentale care privesc persoanele în vârstă.  

Propunerea de Directivă privind echilibrul 
între viața profesională și cea privată 

pentru părinți și îngrijitori (2017)
Propunerea Comisiei Europene aduce o serie de îmbu-

nătățiri drepturilor existente și introduce unele noi, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați, abordând astfel egali-
tatea de tratament și de șanse pe actuala piață a muncii, 
promovând nediscriminarea și sprijinind egalitatea de gen.  
Ce îmbunătățiri va aduce propunerea Comisiei pentru per-
soanele vârstnice?

- Concediul de îngrijitor – Nu există standarde minime 
privind îngrijitorii la nivelul UE (cu excepția situațiilor de „forță 
majoră”, care permit absența de scurtă durată din motive 
familiale imperative și neașteptate. Astfel, toți lucrătorii vor 
avea dreptul la 5 zile de concediu de îngrijitor pe an pentru a 
se ocupa de rudele grav bolnave sau dependente; 

- Regimuri de lucru flexibile – Toți părinții care lucrează 
și au copii cu vârsta de până la 12 ani și toți îngrijitorii cu rude 
dependente vor avea dreptul de a solicita program de lucru 
redus sau flexibil. 
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Centrul de Management și Advocacy 
al Federației Naționale “OMENIA“

CETĂȚENI ACTIVI LA PUTEREA A TREIA 

Confederația Caritas în parteneriat cu Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București și-a propus să apere interesele și ima-
ginea vârstnicilor din România, prin lansarea proiectului 
„Cetățeni Activi la Puterea a Treia”, implementat în perioada 
01.01.2016 – 30.04.2017. 

În condițiile în care 
67% din cetățenii vârst-
nici din România nu își 
cunosc drepturile și nu 
sunt informați cu pri-
vire la acestea, proiectul 
a avut ca principal scop 
creș terea capacității per-
soanelor vârstnice de a 
participa într-un mod activ 
la influențarea deciziilor și 
a politicilor publice care îi 
vizează în vederea creării 
condițiilor favorabile pen-
tru o îmbătrânire activă 
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Membrii Parlamentului Seniorilor
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și sănătoasă, dar și cu 
scopul de a dezvolta 
o imagine corectă și 
demnă a vârstnicului în 
societatea românească.

În cadrul activităților 
proiectului au fost im pli-
cați în mod direct peste 
300 de seniori care și-au 
dezvoltat competențele 
și abilitățile în a-și for-
mula și cere drepturile 
îndelung absente de pe 
agendele publice. 

Activitățile proiectului „Cetățeni Activi la Puterea a Treia” 
au creat cadrul necesar formării Parlamentului Seniorilor: 
Caravana Cafenelele Seniorilor (10 întâlniri în 5 regiu-
ni ale țării), 2 cursuri de lobby și advocacy pentru senio-
ri, 5 expoziții fotografice „Lumini și umbre în viața senio-
rilor”, primul „Flashmob intergenerațional”, contribuind la 
creșterea capacității persoanelor vârstnice de a participa 
activ la influențarea deciziilor și a politicilor publice și val-
orizarea publică a persoanelor vârstnice prin promovarea 
imaginii unei bătrâneți utile social și creșterea respectului 
față de seniori în rândul politicienilor și a generațiilor tinere. 

Cafeneaua Seniorilor, Oradea, 
13.05.2017

Forumul Seniorilor, București 24.04.2017
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Fenomenul îmbătrânirii populației 
– Efecte la nivel mondial

Populația lumii îmbătrânește rapid

Numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani 

va crește de la 900 de milioane la 2 miliarde între 

2015 și 2050 (de la 12% la 22% din populația la nivel 

mondial). Organizația Mondială a Sănătății, 2017

Discriminarea pe criteriul vârstă este în prezent 
mai răspândită decât rasismul sau sexismul

Discriminarea unei 
persoane pe baza vârstei sale are consecințe grave pentru persoanele în vârstă 
și pentru societate în general. Discriminarea poate lua multe forme, inclusiv 
atitudini prejudiciabile, practici discriminatorii sau politici care perpetuează 
aceste credințe discriminatorii. Organizația Mondială a Sănătății, 2017

Îmbătrânirea populației în cele 
28 de state membre ale UE

Structura demografică a populației UE 
va continua să se schimbe prin creșterea speranței de viață însoțită de rate 
de fertilitate scăzute sau stabile. Această schimbare este accelerată de către 
persoanele care s-au născut în perioada „baby boom” (1950-1960), acum 
ajungând la pensionare. Organizația Mondială a Sănătății, 2017
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Situația seniorilor din România

Populația vârstnică din România (persoane 

peste 65 de ani) numără 3.436.420 de persoane 

(17% din totalul populației), din care 47% în mediul 

urban și 53% în cel rural. Documentul de poziție 

al Parlamentului Seniorilor, 2017

De două ori mai mulți vârstnici 
până în anul 2060

Se estimează că ponderea populaţiei cu vârsta mai mare sau egală cu 
65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, până în anul 2060, existând posibilitatea 
de a exercita o presiune puternică asupra bugetului. Strategia naţională pentru 
promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020. 

Principalele probleme cu care se confruntă 
vârstnicii în România

Principalele probleme care afectează calitatea vieții vârstnicilor sunt: 
situația financiară, problemele de sănătate, dependența de alte persoane, 
autopercepția ca fiind inutili și singurătatea. Singurătatea este una dintre 
problemele care afectează 32% dintre vârstnici. „Situația vârstnicilor 
din România”, Fundația Principesa Margareta, 2015. 
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Susținem 
accesul 

persoanelor 
vârstnice 

nebancabile 
la servicii 
financiare 

de calitate

INCLUZIUNE 
ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ
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În mod tradițional, educația financiară este o com ponentă 
importantă a activității caselor de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor. Întreg sistemul de ajutor reciproc este bazat pe 
o bună înțelegere a nevoii seniorilor de servicii financiare 
adaptate și ușor de accesat, iar procesul este facil, bazat 
pe informații suficiente oferite în sprijinul senio rilor. Casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor promovează astfel inclu-
ziunea financiară prin informare/educație pentru reducerea 
riscului de abuz financiar și pentru creșterea calității vieții 
seniorilor din România.

Bariere în accesarea serviciilor financiare 
de către pensionari pe piața bancară

Venituri mici 
și foarte mici/
lipsa veniturilor

- Abilități fizice și intelectuale 
în declin (slăbirea vederii, a 
performanțelor motrice etc.);
- Vârstă înaintată.

Educație 
financiară 
precară

Incluziune 
financiară

Împrumu-
turi rapide 
cu dobânzi 
modice

Accesul 
persoanelor 
“nebancabile“

Ajutoare 
financiare 
nerambur-
sabile

Posibilitatea 
de a economisi

Consiliere 
financiară
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Susținem 
dezvoltarea 
mediilor 
favorabile 
unei 
îmbătrâniri 
active, 
sănătoase 
și demne

Oportunități de îmbătrânire activă, 
voluntariat și învățare 

pe parcursul întregii vieți



Federația Națională “OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor din România 21

Activitățile socio-culturale din cadrul centrelor de zi/clu-
bu rilor seniorilor ale caselor de ajutor reci proc ale pensiona-
rilor din România sunt adevărate terapii ocu pa ționale, cu 
rolul de a promova incluziunea socială, îmbă trânirea activă, 
dar și de a preveni riscul de sărăcie se veră, singurătate și 
instituționalizare. 

În același timp, activitățile socio-culturale permit o mai 
bună cunoaștere a profilului membrilor noștri prin evaluările, 
discuțiile și anchetele sociale realizate de către echipele in-
terdisciplinare ale C.A.R.P.-urilor membre. 

În prezent, majoritatea caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor afiliate Federației Naționale „OMENIA” oferă 
membrilor săi servicii socio-culturale, prin cele 48 de centre 
de zi/cluburi ale seniorilor aflate în evidența Federației, cele 
30 de biblioteci, instituții de cultură, ONG-uri sau persoane 
fizice cu o vastă experiență în domeniul social sau cultural. 
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Cercul seniorilor 
ecologiști

Vernisaje, expoziții 
de fotografie, pictură, 

artă popular-artizanală, 
târguri

Activități sportive
Crosuri ale senio rilor, tururi 
de ciclism și alte activități 

care promovează mișcarea 
în rândul seniorilor.

Acțiuni de informare
Despre drepturile persoanelor 
vârstnice în calitate de con-
sumatori, pacienți pe teme 

precum educația financiară, 
sănătate, voluntariat etc.

Acțiuni culturale
Lansări de carte ale 

seniorilor, concursuri literare 
intergeneraționale, participarea 
la târguri de carte, organizare 

concursuri literare, 
prezentări de cărți etc.

Cercuri de creație 
și mâini îndemânatice

Seniorii își pun în valoare 
abilitățile reușind 

să realizeze produse unicat.

Activități tip club 
și întâlniri ale seniorilor

r  Jocuri de șah, rummy, cărți, 
table, concursuri;

r  Prânzuri aniversare, vizionări ale 
unor documentare și emisiuni TV;

r Activități intergeneraționale.

Sesiuni de 
psihoterapie și 

consiliere socială

Cercul 
de informatică

Cercul de pictură

Editarea unor 
publicații cu caracter 

socio-cultural

Excursii și pelerinaje
Activități diverse 
de voluntariat
Corul Seniorilor

SENIORII POT ALEGE...
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Susținem 
creșterea 

calității 
vieții 

seniorilor 
prin servicii 

socio- 
medicale 
integrate

SERVICII SOCIO-MEDICALE 
INTEGRATE
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Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor asigură ac-
cesul persoanelor vârstnice la o gamă largă de servicii me-
dicale și sociale, oferite atât prin cabinetele proprii, cât și 
în colaborare cu diverși parteneri. La nivel național sunt 
oferite servicii de medicină de familie, geriatrie-gerontolo-
gie, oftalmo lo gie, car  dio logie, stomatologie, kinetoterapie, 
audiometrie, psihoterapie, or tope die, recoltare analize. Peri-
odic sunt organizate caravane socio-medi cale care ajung la 
vârstnicii din zonele cele mai izolate din mediul rural, iar unele 
C.A.R.P.-uri oferă servicii de îngrijiri la domiciliul persoanelor 
vârstnice.

63
7

48

cabinete medicale 
ale C.A.R.P.-urilor membre

C.A.R.P.-uri acreditate ca 
furnizori de servicii sociale

centre de zi, cluburi, 
case rezidențiale 
și case de odihnă



Federația Națională “OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor din România 25

Susținem 
crearea și 

menținerea 
locurilor 

de muncă 
pentru 

seniori și 
a serviciilor 
de calitate 

la prețuri 
decente

C.A.R.P.-urile, întreprinderi 
de economie socială -

Servicii oferite prin ateliere 
și puncte de distribuție
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Alături de serviciile financiare rambursabile și neram-
bursabile, serviciile socio-medicale, prestările de servicii 
întăresc caracterul de furnizor de servicii de incluziune socio-
financiară al asociațiilor membre.

Prin dezvoltarea unei comunități active pentru membrii 
noștri, sub umbrela economiei sociale, asociațiile membre au 
creat o rețea de ateliere care oferă o multitudine de servicii, 
la prețuri subvenționate, urmând tendințele politicilor sociale 
care cunosc în prezent o repoziționare, de la centrarea pe 
prestații, la politici bazate pe servicii sociale integrate.

alimente de bază, produse 
de igienă, produse naturiste

SERVICII DE 
ÎNTREȚINERE 
CORPORALĂ

Frizerie, coafură, 
manichiură/pedichiură

SERVICII DE 
REPARAȚII/ 

RE CON-
DIȚIONĂRI

Reparații electronice,electrocasnice, 
radio-tv, încălțăminte, croitorie, 
tâmplărie, zugrăveli, lăcătușerie, 
instalații sanitare etc.

PUNCT DE 
DISTRIBUȚIE 

PRODUSE 
ALIMENTARE 
ȘI PRODUSE 
NATURISTE
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Susținem 
promovarea 

bunelor 
practici 
pentru 

generalizarea 
experiențelor 

pozitive ale 
seniorilor

CUM NE PUTEȚI CUNOAȘTE 
MAI BINE 



OMENIA TV, singura platformă online 
a organizațiilor de pensionari

Din dorința de a avea un suport media care să fie perma-
nent alături de seniorii noștri și pentru o mai bună informare și 
promovare a imaginii Federației Naționale „OMENIA” s-a năs-
cut acum opt ani Omenia TV, postul care redă vocea pensio-
narilor 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 

Platforma online Omenia TV, susținută financiar de Aso-
ciația C.A.R.P. “OMENIA” București, a apărut din nevoia or-
ga ni zațiilor membre ale Federației Naționale “OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România de a fi în contact cu proiectele și 
strategiile Federației, de a învăța și colabora în spiritul ajuto-
rului reciproc de la celelalte organizații, de a fi transparente 
în relația cu membrii, autoritățile centrale și locale, cu sponso-
rii. Vă invităm să explorați bunele practici în casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor accesând www.omeniatv.ro, postul 
care reflectă cel mai bine viața seniorilor, activitățile federației 
și direcțiile pe care aceasta și le-a propus pentru viitor. 
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Revista OMENIA, 
publicația nr. 1 a seniorilor

În martie 2009 apărea pe piața media o revistă de profil, 
unică și acum prin tematica abordată, dedicată activității 
Federației Naționale “OMENIA”, caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor care activează în rândurile ei și, implicit, așa cum 
scrie și pe coperta sa, celor peste 1.400.000 de membri. Încă 
de la început, Revista „OMENIA” și-a propus să prezinte pro-, Revista „OMENIA” și-a propus să prezinte pro-și-a propus să prezinte pro-să prezinte pro-
blemele C.A.R.P.-urilor din România, ale membrilor acestora, 
persoane vârstnice. Informaţiile noi şi oportune, schimburile 
de experienţă, dialogul cu instituţiile statului şi cu ONG-uri de 
profil din ţară şi din străinătate, cu alţi parteneri sociali, ocupă 
cea mai mare parte din paginile revistei. Interviuri, analize eco-
nomico-finaciare pe teme de mare interes pentru asociațiile 
de tip C.A.R.P., articole tematice – istorie, medicină, asistență 
socială, pagini cu răspunsurile la întrebările membrilor și multe 
altele întregesc imaginea etalon pe care ne-am creat-o. Re-Re-
vista este realizată de o echipă de profesioniști a căror special-
izare a făcut ca această publicație să fie atât de deosebită din 
punct de vedere informațional și grafic.
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Consiliul Național al Federației Naționale “OMENIA“, 
București, aprilie 2017

Conferința anuală AGE Platform Europe, 
Bruxelles (Belgia), ianuarie 2017

EVENIMENTELE 
ANULUI 2017
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Conferința Ministerială privind îmbătrânirea, 
Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, 
Lisabona, Portugalia, septembrie 2017

Forumul Cooperării Descentralizate Belgia-România, 
Mons (Belgia), octombrie 2017
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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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We thank to our part-
ners for support and fre-
quent collaboration for 
promoting the rights of 
the elderly in Romania.

OUR PARTNERS
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Ministerial Conference on Ageing, UNECE, Lisbon, 
Portugal, September 2017

Forum on Decentralized Cooperation Belgium-Romania, 
Mons, Belgia, October 2017
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National Assembly of the National Federation 
„OMENIA”, Bucharest, April 2017

AGE Platform Europe Annual Conference, Bruxelles, 
Belgium, January 2017

EVENTS OF THE 
YEAR 2017
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OMENIA MAGAZINE
The No.1 publication of seniors

In March 2009, a magazine appeared on the profile media 
market, still unique through the themes approached, dedica-
ted to the work of the National Federation „OMENIA”, to the 
pensioners mutual help houses that are part of the organi-
zation, and implicitly, as it is written on its frontispiece, to its 
1,400,000 members. From the beginning, the „OMENIA” Ma-
gazine set out to present the problems of the Romanian Pensi-
oners Mutual Help Houses, of their members, the elderly. New 
and timely information, experience exchanges, dialogue with 
state institutions, NGOs in the country and abroad, and other 
social partners, occupy most of the pages of the magazine. 
Personalities of Romania’s socio-cultural life were hosted on 
the pages of the magazine in extensive interviews, economic 
and financial analyzes on topics of great interest to PMHH 
associations, thematic articles - history, medicine, social as-
sistance, pages with answers to questions from members and 
much more complete the iconic image that we created.
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Omenia TV, the only online platform 
of pensioners’ organizations

From the desire to have a media support that is always 
with our seniors and to better inform and promote the image 
of the National Federation „OMENIA”, 8 years ago, „OME-
NIA TV”, the voice of the Romanian pensioners, was born.

The only online platform for pensioners’ organizations, 
„OMENIA TV” is an area of experience exchanges and of 
examples that can replicate good practice in the pensio-
ners’ associations. „OMENIA TV”, financially supported by 
OMENIA PMHH Association Bucharest, emerged from the 
need of th member organizations of The National Federati-
on „OMENIA” to be in contact with the Federation’s projects 
and strategies, to learn and collaborate in the spirit of mutual 
aid with the other organizations, to be transparent in the re-
lationship with members, central and local authorities, with 
sponsors and represents and the attitude of senior people, 
more and more open to new forms of communication.  
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We support 
the promo-
tion of good 
practices 
for the gene-
ralization 
of positive 
experiences

How can you get to know 
us better?
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Along with reimbursable and non-reimbursable financial 
services, socio-medical services, service provision stren-
gthens the status of provider of socio-financial inclusion of 
member associations.

By developing an active community for our members, un-
der the umbrella of the social economy, member associations 
have created a network of workshops that offer a multitude 
of services at subsidized prices, following the tendencies of 
social policies that are currently shifting, from focusing on 
benefits to policies based on integrated social services.

Basic aliments, hygene products, 
plants-based medicine

BODY 
CARE 

SERVICES
Hairdresser’s, barbershop, 
manicure/pedicure.

REPAIR / 
REFURBISH-

MENT 
SERVICES

Household electrical appliances/ 
radio-tv repairs, shoemaker, 
tailoring, carpentry, locksmithery, 
sanitary installations

BASIC 
ALIMENTS 

AND NATURAL 
PRODUCTS 

POINTS 
OF SALE
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We support 
the creation 
and mainte-
nance 
of jobs for 
seniors 
and quality 
services 
at decent 
prices

P.M.H.H., social economy 
enterprises - Services provided 

through workshops 
and distribution points
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Pensioners’ mutual help house associations facilitate ac-
cess of the elderly to a wide range of medical and social 
services, offered both through their own offices or in collabo-
ration with various partners. At national level, the following 
services are provided: family medicine, geriatrics-geronto-
logy, ophthalmology, cardiology, dentistry, kinetotherapy, au-
diometry, psychotherapy, ortopedics, blood sampling. 

Social and medical caravans are regularly organized to 
reach the elderly in the most remote areas of the countrysi-
de, and some PMHH’s provide care services for the elderly. 

63
7

48

Medical offices

PMHH accredited as 
social services providers

Day care centers, 
clubs, rezidential 

houses and rest homes



National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania 23

We support 
increasing 
the qua-
lity of life 
of seniors 
through 
integrated 
socio- 
medical 
services

INTEGRATED SOCIO-MEDICAL 
SERVICES
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„Eco granpa-
rents” workshop

Photography 
and painting exhi-
bitions, traditional 

crafts, fairs

Sports
Races, cycling tours 

and other activities that 
promote movement 

among seniors.

Information campaign
On the rights of the 

elderly as consumers, 
patients on topics such 
as financial education, 

health, volunteering etc.

Cultural activities
Book launches, intergene-
rational literary contests, 
participation in book fairs, 

organizing literary contests, 
book presentations etc.

Creative workshops
Seniors value their 
skills by managing 
unique products

Senior clubs
r  Chess, rummy, cards, 

backgammon, contests
r  Anniversary lunches, docu-

mentaries and shows viewing
r  Intergenerational activities;

Therapy 
and social 
counseling

Digital competen-
cies workshop 

Painting workshop

Publishing publica-
tions with social and 

cultural topics

Trips and pilgrimages

Volunteering

Senior Choir

SENIORS CAN CHOOSE BETWEEN...










National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania 21

Socio-cultural activities within the day care centers / se-
nior clubs of the pensioners’ mutual help house associations 
are genuine occupational therapies to promote social inclu-
sion, active ageing, but also to prevent the risk of severe 
poverty, loneliness and institutionalization.

At the same time, the socio-cultural activities allow a 
better understanding of the profile of our members through 
the evaluations, discussions and social surveys carried out 
by the inderdisciplinary teams of P.M.H.H. 

At present, most of the pensioners’ mutual help house 
associations affiliated to the National Federation „OMENIA” 
provide its’ members socio-cultural services through 48 day-
care centers / clubs, 30 libraries, cultural institutions, NGOs 
or individuals with extensive social or cultural experience. 
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We support 
the develop-
ment 
of age-frien-
dly environ-
ments

Active ageing 
opportunities, volunteering, 

lifelong learning
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Traditionally, financial education is an important com-
ponent of the work of pensioners’ mutual help house asso-
ciations. The entire mutual aid system is based on a good 
understanding of the need for flexible and easily accessible 
financial services, and the process is easy, based on suffi-
cient information provided in support of seniors. Pensioners’ 
mutual help house associations promote financial inclusion 
through information / education to reduce the risk of financial 
abuse and increase the quality
of life of seniors in Romania.

Barriers in accessing financial services 
by pensioners on the banking market

Low or 
no income

Physical and intellectual 
skills in decline (loss of visi-
on, motor performance etc.)

Poor 
financial 
education

Financial 
inclusion

Immediate 
loans with 
modest inte-
rest rates

Access of 
unbankable 
elderly people

Non-reim-
bursable 
financial aid

The opportunity 
to make 
a deposit

Financial 
counseling
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We support 
the access 
of unbanka-
ble elderly 
people 
to quality 
financial 
services

INCLUSION AND 
FINANCIAL EDUCATION
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The situation of seniors in Romania

The elderly population in Romania 

(over 65 years old) represents 3.463.420 people 

(17% of the total population), of which 47% 

are urban and 53% are rural. (Seniors’ Parliament 

Position Document, 2017).

Senior people population 
will double by 2060

It is estimated that the share of the population aged 65 or over will double 
from 15% to 30% by 2060, with the possibility of exerting strong pressure on 
the budget. (National Strategy for promotion of active ageing and protection 
of the elderly 2015-2020).

The main problems faced 
by the elderly in Romania

The main issues affecting the quality of life of the elderly are: financial situ-
ation, health problems, dependence on others, self-perceived needlessness 
and loneliness. Loneliness is one of the problems affecting 32% of the el-
derly. („The situation of the elderly in Romania”, Princess Margareta of Ro-
mania Foundation, 2015).
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The ageing population 
- global effects

The world’s population is rapidly ageing

The number of people aged 60 years or older will 

rise from 900 million to 2 billion between 2015 and 

2050 (moving from 12% to 22% of global population). 

World Health Organization, 2017

Ageism may now be more pervasive 
than sexism or racism

Ageism –
discrimination against a person on the basis of their age – has serious con-
sequences for older people and societies at large. Ageism can take many 
forms, including prejudicial attitudes, disciminatory practices, or policies that 
perpetuate ageist beliefs. World Health Organization, 2017

The ageing of the population 
in the 28 EU Member States

The demographic structure of the EU population will continue to change by 
increasing life expectancy accompanied by low or stable fertility rates. This 
change is accelerated by people who were born during the baby boom period 
(1950-1960), now reaching retirement. World Health Organization, 2017



More than 300 seni-
ors have been directly 
involved in the project’s 
activities, developing 
their skills and abilities 
to formulate and de-
mand long-awaited ri-
ghts. 

The activities of the 
Empowered Senior Citi-
zens project created the 
necessary framework 
for the formation of Se-
niors’ Parliament: Senior’ Cafe Debates Caravan (10 me-
etings in 5 regions of the country), 2 lobbie and advocacy 
courses for seniors, 5 photographic exhibitions „Lights and 
Shadows in Seniors’ Life”, the first intergenerational fla-
shmob, increasing the capacity of older people to actively 
participate in influencing public policy decisions and valo-
risation of older people by promoting the image of socially 
useful old age and increasing respect for seniors among 
politicians and younger generations. 

Seniors’ Cafe Debate, Oradea, 
13.05.2017

Seniors’ Forum, 24.04.2017

14 National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania
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Management and Advocacy Center

EMPOWERED SENIOR CITIZENS
Caritas Romania Confederation, in partnership with Pen-

sioners’ Mutual Help House Association „OMENIA” Bucha-
rest set out to protect the interests and image of the elderly 
in Romania by launching the project „Empowered Senior 
Citizens”, implemented during 01.01.2016-30.04.2017. 

Given that 67% of the 
elderly in Romania are 
unaware of their rights, the 
project aimed at increasing 
the capacity of older peo-
ple to actively participate 
in influencing public policy 
decisions and policies in 
order to create favorable 
conditions for active and 
healthy ageing, but also to 
develop a correct and dig-
nified image of the elderly 
in the Romanian society. Members of the Seniors Parliament



Advancing the discussions around a new 
UN convention for promoting elderly’s rights

At international level, there is an increasing awareness 
of a new Convention on the Rights of the Elderly, to which 
AGE Platform has been contributing since the creation of 
the Working Group. The proposed convention is likely to be 
the next major human rights treaty adopted by the United 
Nations. It will seek to address the fragmented structure of 
the rights of the elderly and will focus on reaffirming the fun-
damental rights of the elderly.

Proposal for a Directive on work-life 
balance for parents and carers

The European Commission’s proposal brings a number 
of improvements to existing rights and introduces new ones 
for both women and men, addressing equal treatment and 
chances on the current labor market, promoting non-discrimi-
nation and promoting gender equality. What improvements 
will bring the Commission’s proposal for older people?

- Caretaker’s leave - There are no minimum standards 
for EU caregivers (except for cases of „force majeure” which 
allow short absence for urgent and unexpected family rea-
sons.) Thus, all workers will be entitled to 5 days’ caretaker  
leave per year to deal with seriously ill or dependent relatives.

- Flexible working arrangements - All working parents 
who have children up to 12 years of age and all caregivers 
with dependent relatives will have the right to require redu-
ced or flexible work schedules.

12 National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania
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Starting with 2014, the National Federation „OMENIA” is 
a member of AGE Platform Europe, a European network of 
nonprofit organizations with and for people over 50 years old.

AGE promotes the interests of the 190 million citizens 
aged 50+ in the European Union and raises awareness on 
the issues that concern them most. These include issues of 
anti-discrimination, employment of older workers and active 
ageing, social protection, pension reforms, social inclusion, 
health, elder abuse, intergenerational solidarity, research, 
accessibility of public transport and of the build environment, 
and new technologies (ICT).

The most important progress made by AGE in 2017 for all 
European seniors was in the following areas:

A giant step in the cooperation 
with the World Health Organization

10 years after the Memorandum of Understanding sig-
ned between AGE and WHO outlining AGE  commitment to 
promote age - friendly environments at EU level, AGE has 
been accepted as an affiliated programme of WHO Global 
Network of Age - Friendly Cities and Communities. This ma-
jor step will support our advocacy work for a better adaptati-
on of society to foster independent living and autonomy over 
the life course.

Developing Europe’s social face: 
Pillar of Social Rights

The Pillar of Social Rights sets out very important new 
rights for older citizens: 

The rights to life-long learning and to long - term care 
did not yet exist as such  on EU level; the rights to access 
adequate minimum income and pensions that allow living 
in dignity enshrine important principles, as do the rights to 
health, to active labour market support or to the access to 
essential services. The Pillar creates a new framework for 
EU social policy.
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We promote 
ageing from 
a human 
rights 
perspective

Promoting the rights 
of the elderly at national 

and European level
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P.M.H.H. Associations, 
providers of complex 
services for seniors



8 National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania

OUR VALUES



National Federation “OMENIA” of P.M.H.H. s in Romania 7

The National Federation „OMENIA” of Pensioners’ Mu-
tual Help House Associations in Romania is a non-govern-
mental organization aimed at improving the activities of 
member associations for the social assistance and social 
protection of elderly people.

The Federation promotes mutual aid, inclusion and so-
cial solidarity, active ageing and encourages older people’s 
participation in society as rights holders, citizens and con-
sumers, ageing in a better physical and mental state, the 
ability to work for a longer period of time with more trai-
ning facilities and working conditions tailored to them, and 
enjoying a dignified life in age friendly societies. 

ABOUT US
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Member
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Every elderly and his needs are our priorities. We 
work daily to bring added safety and dignity to our 

PMHHs members. And we put all our soul in what we 
do! The National Federation „OMENIA” of PMHHs in 
Romania attempts, through every action taken at natio-
nal or international level, to respect the values that cha-
racterize it and to fulfill its purpose: the welfare of every 
member! I think that, from this point of view, we 
have managed to maintain a positive trend and 
raise the bar even more for the next year!

Every year, the National Federation „OMENIA” 
of PMHHs in Romania carries out lobbying and 

advocacy activities, which aim, at improving the quality 
of life of our elderly people, as well as respecting the 
rights they have under current legislation at national, 
European and even global level. Maintaining national 
and international partnerships as well as attracting new 
collaborations are certainly good tools in this direction. 
This year was a fruitful one in this regard, having a lot to 
learn from every organization we came into con-
tact with.

„

”

For National Federation „OMENIA” of PMHHs 
in Romania, the activities to promote the rights 

of older people are priorities and we must allways 
understand what are the needs of our members. And 
often they are punctual, starting from a loan with low 
interest rates and going to socializing, body care, 
technical or medical issues. We have endeavored, 
and we will continue to do so, to cover the broadest 
spectrum from this point of view because we under-
stand that the services offered are vital to the 
elderly’s daily life.

„

”
OVIDIU VIOREL MORARIU

Senior Vice President

ȘTEFAN PASCU
Senior Vice President

ANTON ALBU
Senior Vice President

National Federation „OMENIA” 
BOARD OF DIRECTORS 

„

”
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„In recent years, our work has focused on redefining and changing the con-
cept of old age, seen as a whole by society as a period of deficiencies and needs, 
with a more comprehensive human rights based approach.”

For The National Federation „OMENIA” Of Pensi-
oners’ Mutual Help House Associations in Romania, 
2017 was a year of sustained effort to strengthen our 
network of service providers that are essential to the 
elderly. Pensioners’ Mutual Help House Associations 
presidents, together with employees, members and vo-
lunteers, have been able to develop the mutual assis-
tance system used by our organizations for decades, 
providing more and more services, developing colla-
borations with public authorities and strengthening the 
role of promoter of the rights of seniors.

In recent years, our work has focused on redefining 
and changing the concept of old age, seen as a whole 
by society as a period of deficiencies and needs, with 
a more comprehensive human rights based approach.

Thus, without contradicting age-specific realities, the human rights-based approach re-
fers to better management of the needs of seniors, recognizing the extraordinary potential 
and their contribution to society.

The model based on seniors’ rights is reflected both in the quality and diversity of ser-
vices provided by the pensioners’ mutual help house associations and in the multitude of 
active, healthy and dignified ageing activities that combat stereotypes, the risk of social 
marginalization for Romanian seniors. On behalf of the the Federation’s Board of Directors 
and over 1,4 million senior members, thank you for your support and I invite you to discover 
best practices in the field of financial and social inclusion. 

President’s message

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