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STRATEGIA DE ADVOCACY 
a Federației Naționale ”Omenia” 

a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

pentru perioada 2019-2023 

 
 
 
 

I. Scop 

Strategia de advocacy a Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România susține implementarea cu 

succes a obiectivelor strategice, întărind baza de suport și acțiune a organizației noastre și crescând gradul de 

participare a membrilor C.A.R.P. la elaborarea, aplicarea și evaluarea politicilor privind problematica vârstnicului. 

 

II. Obiective strategice 

Strategia de Advocacy și comunicare 2019-2023 este o continuare a Strategiei implementate în perioada 

2016-2019 și dezvoltată în cadrul proiectului „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. În strânsă legătură cu 
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Strategia de dezvoltare a Federației Naționale ”Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor pentru 

perioada 2019-2023, prezenta Strategie va ghida activitatea generală de advocacy și comunicare a Federației pentru 

următorii 4 ani (2019-2023), răspunzând nevoilor identificate de: 

1. Creșterea capacității de advocacy a Federației Naționale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor din România și a organizațiilor membre; 

2. Dezvoltarea și întărirea alianțelor strategice cu parteneri din societatea civilă, administrație public central și 

locală, organizații internaționale de dezvoltare și reprezentare; 

3. Realizarea cât mai rapidă și eficientă a obiectivelor strategice ale Federației Naționale „OMENIA” a Caselor de 

Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, așa cum sunt stipulate în documentul strategic al Federației. 
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PLANUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI DE ADVOCACY 

a Federației Naționale ”Omenia” 

a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

pentru perioada 2019-2023 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚI REZULTATE 

1 

Creșterea capacității 

de influențare a politicilor 

publice a Federației Naționale 

„Omenia” a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor 

din România. 

 

 Servicii de consultanță pentru advocacy 

dezvoltate în cadrul Centrului de Management  

al Federației Naționale ”Omenia” 

a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 

din România; 

 

 Elaborarea de materiale informative (manual, 

suporturi de curs, brosuri, pliante) pe teme 

privind drepturile persoanelor vârstnice, 

legislație, economie socială, educație financiară.  

 

 Dezvoltarea competențelor profesionale ale 

resurselor umane implicate în activitățile de 

advocacy și comunicare la nivelul Federației 

și a C.A.R.P.-urilor membre; 

- Federația Națională „Omenia” a 

Caselor de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor  va fi implicată în 

procesele de decizie privind 

problematica serviciilor pentru 

vârstnici la toate nivelurile 

administrative și de decizie. 

 

- Organizațiile membre ale 

Federației, cât și membrii 

individuali vor fi mai informați și 

vor avea acces la informații de 

interes.  
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Nr. 

Crt. 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚI REZULTATE 

2 

Creșterea nivelului de 

cunoștere și suport pentru 

rezultatele strategice de 

advocacy ale Federației 

Naționale ”Omenia” a Caselor 

de Ajutor Reciproc ale 

Pensionarilor din România din 

partea membrilor, cetățenilor 

și partenerilor strategici. 

 Dezvoltarea/modernizarea paginii web a 

Federației Naționale „Omenia” a Caselor de 

Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România; 

 

 Prezență mai activă în mediul online a 

Federației Naționale ”Omenia” a Caselor de 

Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România; 

 

 Dezvoltarea sistemului de monitorizare media și 

reacție rapidă (comunicare de criză) la nivelul 

Federației Naționale ”Omenia” a Caselor de 

Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România; 

 

 Continuarea rubricii dedicate prezentării 

activităților de advocacy ale Federației și ale 

organizațiilor membre în revista proprie; 

 

 Participare activă la evenimente interne și 

internaționale pe problematica drepturilor 

persoanelor vârstnice și a serviciilor dedicate 

acestora; 

- Creșterea notorietății C.A.R.P. 

la nivelul cetățenilor; 

 

- Creșterea notorietății caselor 

de ajutor reciproc ale 

pensionarilor și redefinirea 

conceptului de ajutor reciproc 

atât pentru membri, cât și pentru 

publicul larg. 

 

- Creșterea numărului de 

parteneriate strategice cu alte 

organizații neguvernamentale 

intresate de problematica 

serviciilor pentru vârsta a treia, 

la nivel național și internațional; 

 

- Mai buna cunoaștere 

 a specificului C.A.R.P. 

de către factorii de decizie 

politico-administrativi, 

la nivel central și local. 

3 

Creșterea participării 

cu succes a Federației 

Naționale „Omenia” 

a Caselor de Ajutor Reciproc 

 Implicarea în activități de cercetare privind situația 

vârstnicului în România pe teme precum: 

învățarea pe parcursul întregii vieți, oportunități de 

îmbătrânire activă, singurătate, încălcări ale 

drepturilor persoanelor vârstnice/gradul de  

- lege a protecției  sociale 

persoanelor vârstnice la 

standarde europene; 
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Nr. 

Crt. 
OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚI REZULTATE 

3 

ale Pensionarilor din România 

la definirea, implementarea și 

evaluarea cadrului de politică 

publică privind problemele 

vârstnicului în România. 

 

cunoaștere a drepturilor persoanelor vârstnice, 

acces la servicii socio-medicale; 

 Organizarea de seminarii/ consultări publice pe 

problematica politicilor pentru vârsta a treia în 

România; 

 Realizarea de campanii de advocacy pe temele 

identificate ca fiind prioritare. 

 Prezență activă în cele 6 luni de Președenție 

Rotativă a UE (01.01.2019 – 30.06.2019);  

 Crearea unor parteneriate cu autoritățile publice 

centrale și locale pentru implementarea Strategiei 

naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și 

protecția persoanelor vârstnice; 

 Organizarea zilelor C.A.R.P. – zilele porților 

deschise pentru jurnaliști, membri ai altor 

ONG-uri, reprezentanți ai autorităților, cetățeni. 

(Propunere: 10 iunie)  

- Politici la nivel local centrate 

pe nevoile vârstnicilor; 

- Creșterea nivelului resurselor 

alocate de la bugetul central 

și local pentru identificare și 

dezvoltare de servicii sociale 

pentru vârstnici. 

 

 

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


