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CUVÂNT INTRODUCTIV
Evoluţia europeană a României, după anul 1990, a permis accesul la valorile şi
principiile civilizaţiei vest-europene. După intrarea în Uniunea Europeană în anul 2007,
România şi-a asumat obligaţia de a aplica legislaţia europeană, dar în acelaşi timp a devenit
beneficiara facilităţilor oferite de aceasta.
În acest context, asociaţiile de pensionari, care au tradiţii în România încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, şi-au recâştigat şansa de a
ocupa locul cuvenit în societate.
Astfel, asociaţiile de pensionari constituite în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005 şi în baza legilor nr. 502/2004 privind
asociaţiile de pensionari, respectiv nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, au posibilitatea de a se dezvolta ca entităţi ale economiei sociale.
În acelaşi timp, pot accesa fonduri europene nerambursabile sau alte tipuri de granturi
şi subsidii pentru pregătirea resursei umane, pentru serviciile sociale oferite grupului ţintă,
precum şi pentru construirea sau dezvoltarea şi modernizarea unor obiective proprii.
Modelele de bune practici oferite de unele asociaţii case de ajutor reciproc ale
pensionarilor au fost apreciate de autorii lucrării, care au considerat pe bună dreptate
binevenită ideea promovării lor, cu scopul de a oferi un ghid sau informaţii utile care pot
genera noi perspective.
Evoluţia Federaţiei Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P-urilor din România în ultimii ani,
recunoaşterea ei ca cea mai mare dintre organizaţiile de pensionari reprezentative la nivel
naţional, a determinat, în acelaşi timp şi creşterea responsabilităţii în direcţionarea dezvoltării
acestora.
Cartea este structurată pe trei părţi. Prima parte se referă la organizaţiile de
pensionari în general, prezentând cadrul instituţional în care îşi desfăşoară activitatea,
relaţiile cu autorităţile centrale şi locale ale statului, modul de înfiinţare, organizare şi
funcţionare.
Existenţa Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice la nivel central, a consiliilor
persoanelor vârstnice judeţene pe plan local, a comitetelor de dialog civic pentru persoanele
vârstnice pe lângă prefecturi au avut un rol benefic în structurarea activităţii, la început, dar
ulterior tot mai multe voci şi-au exprimat îndoiala şi totodată temerile că aceste structuri sunt
pârghii de control, fără a avea un rol major în dezvoltarea şi modernizarea asociaţiilor de
pensionari.
În esenţă, în opinia noastră, nu structura lor ar fi cea care creează temeri, ci de cele
mai mute ori obiectivele celor care le conduc, capacitatea managerilor de a genera
progresul, unii ajungând să se creadă apoftegmatici.
În general, asociaţiile de pensionari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul federaţiilor
reprezentative la nivel naţional au şansa de a primi informaţii oportune şi utile, necesare
luării celor mai bune decizii, de a accede la fonduri nerambursabile, de a organiza conferinţe,
seminarii, dezbateri, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire, vizite, activităţi reciproce
cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate.
Desigur, orice activitate desfăşurată de organizaţiile de pensionari, fie în domeniul
economiei sociale, cultural-artistic, turistic şi de agrement, ori de socializare, pentru a fi
cunoscută, apreciată şi promovată trebuie însoţită de o bună comunicare atât în interior cât
şi în exterior, fapt înţeles din ce în ce mai bine de lidership. Astfel, tot mai multe organizaţii
şi-au creat compartimente de relaţii publice, au reviste ori ziare proprii, iar cele mai
ambiţioase, manuale de proceduri, lucrări monografice şi chiar posturi de televiziune online.
Partea a doua vizează activitatea asociaţiilor case de ajutor reciproc ale pensionarilor,
asociaţii cu tradiţii de peste 100 de ani în societatea românească, care cuprind 34% dintre
pensionari.
ASOCIAŢIILE DE PENSIONARI
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Activitatea acestor asociaţii, spre deosebire de primele, nu a fost întreruptă nici de
regimul comunist, care a înţeles rolul lor economic, deloc de neglijat. În acest scop, au fost
puse sub controlul statului prin structurile centrale şi locale ale Ministerului muncii şi
prevederilor sociale de la acea vreme.
Dar cu tot controlul existent, liderii acestor asociaţii, fără a da dovada de fatuitate, au
identificat oportunităţile pentru a servi nu doar unui scop economic ci şi social şi spiritual.
Supravieţuirea lor în vechiul regim a creat premisele evoluţiei ulterioare, având o bază
materială care a determinat diversificarea activităţii, precum şi adevărate performanţe nu
numai în domeniile economiei sociale, ci şi în cel al asistenţei medicale, asistenţei sociale,
de socializare în centre de zi şi cluburi ale pensionarilor etc.
Existenţa componentei proprii de finanţare a activităţilor a permis o evoluţie
accelerată, o mai bună structurare şi asigurarea unei îmbătrâniri active şi a integrării sociale
a vârstnicilor în viaţa comunităţii. Astfel, zeci de persoane vârstnice îşi continuă viaţa activă,
au o nouă carieră, unii chiar o nouă profesie, se mândresc cu calitatea de manageri,
antreprenori sau „meşteri de argint”.
În fiecare capitol sunt prezentate modele şi variante de organizare şi desfăşurare a
activităţilor în acest tip de asociaţii de pensionari.
În partea a treia este prezentată în imagini, Federaţia Naţională „OMENIA” a Caselor
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România ca o adevărată reţea de economie socială,
care prin filialele sale şi asociaţiile membre acoperă toate unităţile teritorial administrative, de
la judeţe până la municipii, oraşe şi comune, aproape 9000 de localităţi.
Deşi ponderea activităţilor desfăşurate se regăseşte în mediul urban, aproape 47%
dintre membri, persoane fizice, provin din mediul rural.
Primele pagini de fotografii reprezintă forumurile Federaţiei, Consilii Naţionale
desfăşurate anual, Congrese şi Congrese Extraordinare care au avut un rol hotărâtor în
definirea obiectivelor, strategiei şi viziunii celei mai importante organizaţii de pensionari din
ţară.
Următoarele pagini prezintă activităţile în domeniul economiei sociale desfăşurate
permanent în asociaţiile case de ajutor reciproc ale pensionarilor, membre ale Federaţiei
Naţionale „OMENIA”, precum şi programele sociale subvenţionate din veniturile obţinute.
Această parte a lucrării nu şi-a propus să prezinte toate asociaţiile membre ale
Federaţiei şi toate tipurile de activităţi şi acţiuni ci, prin exemple sugestive, să sublinieze
experienţa pozitivă acumulată ca entităţi tradiţionale ale economiei sociale, cu vârstnici şi
pentru vârstnici.
Ne exprimăm speranţa că lucrarea va constitui un reper în activităţile asociaţiilor de
pensionari, va impulsiona dialogul dintre ele, competiţia constructivă, apariţia de noi idei,
proiecte şi obiective pentru vârstnici.

Colectivul de autori
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La 16 iunie 2006, preşedintele C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, domnul ing. Gheorghe
Chioaru a invitat Comisia Consultativă formată din preşedinţii C.A.R.P-urilor din Bucureşti,
şi membrii Comitetului Director ai Federaţiei Naţionale a C.A.R.P-urilor din România să
viziteze Palatul Parlamentului.
Oficiul de gazdă a fost îndeplinit de domnul deputat Valentin Iliescu.
402
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La data de 26 noiembrie 2006, în sala de conferinţe “Nicolae Bălcescu” din Palatul
Parlamentului s-a desfăşurat Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Pensionarilor din România
ASOCIAŢIILE DE PENSIONARI
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La 20 aprilie 2007, în sala de concerte “C.A.Rosetti” din Palatul Parlamentului s-a
desfăşurat Congresul Extraordinar al Federaţiei Naţionale a Caselor de Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor din România. Preşedintele nou ales, domnul ing. Gheorghe Chioaru a
înmânat Diploma de Excelenţă domnului Ion Sora-Tatu, care şi-a încheiat mandatul de
preşedinte. În imagini se regăsesc membrii prezidiului şi ai comisiilor necesare
desfăşurării activităţii.
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Imagini de la lucrările Consiliului Naţional
al Federaţiei Naţionale a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Pensionarilor din România,
desfăşurat la data de 14 martie 2008 în sala
“Nicolae Iorga” a Palatului Parlamentului, la care
au fost invitaţi şi au prezentat subiecte de interes
pentru pensionari, membri ai Guvernului şi
reprezentanţi ai altor organizaţii reprezentative de
pensionari.
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Televiziunile au înregistrat şi transmis imagini de la
Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor,
desfăşurat în data de 14 martie 2008, la Palatul Parlamentului.

Urmare a consultărilor efectuate de către membrii Comitetului Director şi ai Biroului
Permanent cu conducerile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din zonele de
responsabilitate, în perioada premergătoare desfăşurării lucrărilor Consiliului Naţional al
Federaţiei Naţionale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, desfăşurate la 14
martie 2008, au fost realizate şi prezentate sigla şi drapelul. Sigla aprobată la aceste
lucrări poartă denumirea OMENIA şi are un număr de 49 de stele reprezentând cei 49 de
membri ai Consiliului Naţional. Pe pânza de mătase albastră a drapelului cu franjuri şi
ciucuri aurii, a fost aplicat un disc alb cu margine galbenă, pe care este înscrisă în cercuri
concentrice noua denumire a federaţiei, şi care poartă vulturul cruciat galben cu un scut
albastru în care este înserată imaginea strângerii mâinilor, imagine adoptată ca simbol încă
de la înfiinţarea federaţiei, în anul 1990. Întrucât numărul participanţilor a fost suficient, s-a
hotărât ca lucrările să fie declarate CONGRES, pentru a putea fi aprobate sigla şi drapelul.
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În data de 10 aprilie 2009, Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a
C.A.R.P-urilor din România s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, în sala de şedinţe a
unui grup parlamentar.
Pe lângă reprezentanţii C.A.R.P-urilor, la lucrări au fost invitaţi şi au prezentat puncte
de vedere referitoare la problemele persoanelor vârstnice, Principele Radu al României,
senatori şi deputaţi, Ministrul Muncii, Preşedinta Casei Naţionale de Pensii. Cu acest prilej
Directorul direcţiei reglementări din Banca Naţională a României a susţinut expunerea de
motive referitoare la legea privind instituţiile financiare nebancare.
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În cuvântul lor, preşedinţii C.A.R.P-urilor
au prezentat realizările în cadrul asociaţiilor pe
care la conduc şi problemele cu care s-au
confruntat şi se confruntă în perioada de
accentuare a crizei.
Reprezentanţi ai unei bănci au prezentat
oferta pentru păstrarea în depozite a cotizaţiilor
pensionarilor şi primirea pensiilor pe card.
Colaborarea C.A.R.P. OMENIA Bucureşti
cu Filiala de Cruce Roşie Sector 5 şi Crucea
Roşie din Norvegia a fost prezentată ca model de
colaborare între ONG-uri, atât pe plan intern cât
şi internaţional.
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La 16 aprilie 2010, Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P-urilor
din România s-a desfăşurat şi de această dată la Palatul Parlamentului, în sala de şedinte
a unui grup parlamentar.
Televiziunile au transmis în direct imagini din sală.
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Slide-uri cu sinteza fiecărui capitol din raportul Comitetului
Director, prezentat de preşedintele Gheorghe Chioaru, şi din
cuvântul invitaţilor, au fost proiectate pe ecran iar în mapele
participanţilor au fost puse, pe lângă documentele lucrărilor, şi
pliante de prezentare ale CARP-urilor.
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Invitaţii au prezentat subiecte de interes
general
privind
pensiile,
protecţia
consumatorilor şi accesarea fondurilor
europene
în
folosul
persoanelor
vârstnice, acestea fiind dezbătute
împreună cu participanţii.
Comisia de redactare a procesului verbal al şedinţei a beneficiat şi de reportofon.
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Reprezentanţi unei bănci au
expus ofertele privind beneficiile pe care le au persoanele
care apelează la serviciile de
creditare, păstrarea veniturilor în
depozite şi utilizarea cardurilor
cu descoperire de cont.
Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România a
invitat pe toţi participanţii să
acţioneze în spiritul sloganului
“o9atitudine” la un consum în
cunoştinţă
de
cauză
şi
responsabil.
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Congresul Naţional al Federaţiei Naţionale OMENIA a C.A.R.P-urilor din România
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Congresul Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor din România, din 8 aprilie 2011 s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului,
sub simbolul Anului European al Voluntariatului, în cuvântul participanţilor existând
superbe exemple concrete şi semnificative de acţiuni voluntare.
Pe ordinea de zi a fost şi alegerea conducerii Federaţiei Naţionale OMENIA:
Preşedintele, Biroul Permanent, Comitetul Director, Consiliul Naţional, Comisia de
Cenzori.
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Sala de festivităţi a Colegiului “Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad (în medalion) în care
s-a desfăşurat Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale OMENIA în anul 2012

În holul colegiului “Gheorghe Roşca Codreanu”, reprezentanţii C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad,
au organizat festivitatea de întâmpinare a participanţilor la lucrările Consiliului Naţional.
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Cu ocazia desfăşurării Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale „OMENIA” a
C.A.R.P-urilor din România la Bârlad, am fost invitaţi şi la primăria municipiului, unde
primarul ne-a prezentat realizările şi proiectele pe care speră să le realizeze pe perioada
mandatului, inclusiv cele referitoare la bunăstarea persoanelor de vârsta a treia.
Impresionante sunt informaţiile de pe plăcile de marmură pe care sunt înscrise
numele şoltuzilor (conducătorilor) şi primarilor localităţii, încă din anul 1434.
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La 20 aprilie 2012, cu ocazia desfăşurării
Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale OMENIA
a C.A.R.P-urilor din România, conducerea C.A.R.P.
“Elena Cuza” Bârlad a organizat şi activităţi de
vizitare a obiectivelor de interes din municipiu,
printre care grădina publică, grădina zoologică şi
muzeul-planetariu al sculptorului Marcel Guguianu,
unde copii talentaţi au cântat la pian, spre încântarea
participanţilor.
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Sub semnul Anului European al Cetăţenilor, pe 16 mai 2013, în sala
„Bucegi” a Hotelului RINA Sinaia s-a desfăşurat Consiliul Naţional al
Federaţiei Naţionale OMENIA a C.A.R.P-urilor din România.
418

ASOCIAŢIILE DE PENSIONARI

Federaţia Naţională „OMENIA“

ASOCIAŢIILE DE PENSIONARI

419

Federaţia Naţională „OMENIA“

În seara premergătoare, reprezentanţi ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
din Universitatea Bucureşti au invitat mai mulţi preşedinţi ai C.A.R.P-urilor la un focus-group,
ale cărui rezultatele vor fi valorificate şi în elaborarea legii dedicate economiei sociale.

În luările de cuvânt, participanţii şi invitaţii au expus şi punctele de vedere referitoare
la implicarea instituţiilor statului în rezolvarea problemelor persoanelor de vârsta a treia.

La hotelul RINA din Sinaia, preşedinţii C.A.R.P-urilor din Filiala Judeţeană Prahova
au reuşit să creeze condiţii optime de desfăşurare şi motive plăcute de amintire.
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În Piaţa Victoriei, la data de
26
martie
2009,
membrii
organizaţiilor reprezentative ale
pensionarilor din România au
pichetat sediul guvernului, având
revendicări esenţiale privind nivelul
de trai al persoanelor de vârsta a
treia, printre care şi păstrarea
valorii procentului de pensie de
45% din salariul mediu brut pe
economie.
Ziariştii au realizat interviuri
cu organizatorii şi paticipanţii la
acţiunea revendicativă iar televiziunile au transmis în direct.
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La intrarea dinspre strada IZVOR a Palatului Parlamentului, în dimineaţa zilei de 10
martie 2010, reprezentanţii Federaţiei Naţionale OMENIA au manifestat pentru a convinge
membrii legislativului să urgenteze discutarea şi aprobarea legilor referitoare la pensii,
asistenţa socială şi asistenţa medicală a persoanelor vârstnice.
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La primul ONGFest, organizat de către
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,
(FDSC), care s-a desfăşurat în perioada 1113 septembrie 2009, pe str. Poştei, din
apropierea Băncii Naţionale a României,
Federaţia Naţională OMENIA a C.A.R.Purilor din România a fost reprezentată cu un
stand de către C.A.R.P. OMENIA Bucureşti.
Revista nr. 3/2009 a federaţiei stă
mărturie pentru demersurile de promovare a
intereselor persoanelor vârstnice între
organizaţiile participante, inclusiv Camera
Deputaţilor.
Vizitând standurile celorlalţi participanţi au avut ocazia să învăţam modalităţi
noi de promovare a imaginii Federaţiei
Naţionale OMENIA.
În cadrul seminariilor desfăşurate pe
parcursul celor trei zile de festival, reprezentanţii OMENIA au stabilit legături cu
asociaţii care derulează activităţi de
asistenţă şi economie socială.
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În perioada 7-9 mai 2010, în
parcul
UNIRII
din
centrul
municipiului Bucureşti, la a doua
ediţie a OngFest, standul nr. 32A al
Federaţiei Naţionale OMENIA a
C.A.R.P-urilor din România a fost
amenajat
pentru
promovarea
Campaniei Sociale „Daţi 1 leu
pentru pensionarii săraci”, care
urma să înceapă oficial la 1 iulie
2010. Produsele create de bunicele
membre ale cercurilui de mâini
îndemânatice ale Centrului de zi
OMENIA au constituit recompense
pentru cei ce cu suflet mare, care
au făcut donaţii în urna special
creată, în cele trei zile ale
festivalului. La stand au fost expuse
materiale publicitare de la mai
multe C.A.R.P-uri din ţară.
Pe aleile parcului am găsit şi
standul unor vechi şi dragi
colaboratori,
precum
Asociaţia
VASILIADA din Craiova.
Standurile OngFest 2010 au
fost vizitate şi de preşedinţii celor
două camere ale Parlamentului.
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OngFest 2011 s-a desfăşurat ca o
activitate itinerantă prin mai multe mari
municipii ale României. În perioada 9-11
septembrie 2011, în parcul Alexandru Ioan
Cuza (IOR) din municipiul Bucureşti s-a
desfăşurat prima etapă a celei de a treia
ediţie a OngFest sub sloganul „Târgul
Economiei Sociale”.
Standul Federaţiei Naţionale OMENIA
a afişat banerul şi posterele cu invitaţia de a
dona în Campania socială „Daţi 1 leu
pentru pensionarii săraci”. Asistentele
sociale de la Centrul de zi OMENIA, însoţite
de membrele cercului de mâini îndemânatice au prezentat produsele realizate şi au
invitat vizitatorii să doneze pentru pensionarii săraci.
Doamnele din grupul vocal OMENIA
au încântat participanţii la OngFest 2011 cu
un repertoriu bogat de cântece populare de
referinţă pentru folclorul românesc, fiind
aplaudate la scenă deschisă.

Anul 2011 a fost dedicat Economiei Sociale,
ceea ce a determinat desfăşurarea a
numeroase activităţi, printre care şi Conferinţa
Naţională „O nouă economie, o economie
pentru toţi”, la care domnul ing. Gheorghe
Chioaru, preşedintele Federaţiei Naţionale
OMENIA a susţinut prelegerea despre acea
economie socială desfăşurată de casele de
ajutor reciproc ale pensionarilor, în cadrul
atelierelor de prestări servicii, prin şi în folosul
persoanelor de vârsta a treia.
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Federaţia Naţională OMENIA s-a implicat activ în promovarea activităţilor de economie
socială din cadrul asociaţiilor membre prin participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, cercetări, dezbateri, vizite de studiu, interviuri, documentare pentru revista
OMENIA, postul OMENIA TV şi alte mijloace media.

Conferinţa Naţională “Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii
active a persoanelor defavorizate”, Bucureşti, Sala Palatului, 12-14 octombrie 2011
În cadrul activităţilor de promovare a
conceptului de economie socială, sub
patronajul Ministerului Muncii s-au
desfăşurat schimburi de experienţă cu
ONG-uri din ţară şi din străinătate.

La Târgul de Economie Socială, organizat de
Ministrul Muncii în perioada 11-13 octombrie
2011, în piaţeta din apropierea Ateneului, au
expus C.A.R.P. OMENIA Bucureşti şi C.A.R.P.
DEVA, asociaţii din federaţia noastră, acreditate
oficial pentru acordarea de servicii sociale.

O delegatie română a vizitat intreprinderea
Această
socială
ERFO
Budapesta.
intreprindere socială, producătoare de
bunuri manufacturate, este susţinută de
guvernul maghiar prin folosirea banilor din
ajutorul de somaj şi a celor destinaţi protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi,
pentru acoperirea necesarului de salarizare a lucrătorilor. Guvernul evită astfel
excluderea socială şi plata ajutoarelor
sociale în loc de pensie.
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Întrucât în anul 2012, Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) nu a
reuşit să stângă suficiente fonduri pentru
organizarea festivalului anual al ONG-urilor,
vă prezentăm imagini de la ONGfest
organizat în anul 2013, în Parcul Tineretului
din Bucureşti.

Federaţia Naţională OMENIA a
expus la standul 107, pliantele de
prezentare trimise de C.A.R.P-urile
membre, exemplare ale revistei
OMENIA, produse manufacturate de
către membrele cercului de mâini
îndemânatice ale Centrului de zi
OMENIA.
Pe un ecran portabil au fost
proiectate filme despre C.A.R.P-urile
membre ale federaţiei noastre,
realizate de postul OMENIA TV.
Vizitatorii au manifestat interes
pentru standul federaţiei noastre, fiind
interesaţi atât de modalităţile de
creditare cât şi de activităţile de
asistenţă socială şi economie socială.

Împlicarea Federaţiei Naţionale
OMENIA în prezentarea activităţilor
de economie socială ce se desfăşoară în C.A.R.P-urile membre a
reuşit să ne facă vizibili pentru
instituţiile care au ca obiective
problemele persoanelor vârstnice.
Grupul vocal OMENIA, prezent
pe scena festivalului a reuşit să
încânte timp de peste o oră, cu
muzica populară interpretată, chiar şi
pe tinerii trecători pe aleile parcului.
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Începând cu anul 2009, Federaţia Naţională OMENIA a editat trimestrial revista OMENIA,
în care sunt prezentate informaţii despre şi în folosul caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor, inclusiv despre activităţile de economie socială. Mai jos sunt prezentate
coperţile primelor 16 numere ale revistei, realizate în mare măsură, prin voluntariat.
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La cele mai importante sărbători religioase precum şi cu
alte ocazii importante pentru membrii noştri, Secretariatul
general al Federaţiei Naţionale OMENIA a editat şi trimis în
fiecare an mii de felicitări către C.A.R.P-urile membre,
preşedinţie, parlament, guvern, alte organizaţii de pensionari şi
ONG-uri, felicitări care se văd în vitrine din toate colţurile ţării.
Munca pentru aceste felicitări poate fi considerată
voluntariat în economia socială.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, a zilelor festive sau solemne
organizate de asociaţiile membre ale federaţiei noastre, au fost editate şi trimise diplome
pe care preşedinţii C.A.R.P-urilor le-au înmânat membrilor cu o contribuţie deosebită la
existenţa şi dezvoltarea organizaţiilor din care fac parte.
Diplomele expuse în încăperile de protocol ale C.A.R.P-urilor, alături de drapel,
constituie recunoaştere a apartenenţei la cea mai mare federaţie a pensionarilor.
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Din anul 1952, când s-au reînregistrat
marea majoritate a C.A.R.P-urilor existente
astăzi, au apărut şi primele activităţi pe care
acum le numim economie socială, frizeriile pentru
membri, în care tarifele sunt subvenţionate parţial
de către asociaţii. Acestea constituie şi locuri de
socializare ale bărbaţilor în vârstă. Odată cu
emanciparea femeilor, alături de frizerii au apărut
şi saloanele de coafură. Saloanele de frizerie şi
coafură se regăsesc acum în aproape toate
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
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Croitoriile şi cizmăriile,
au fost următoarele ateliere
apărute în C.A.R.P-uri.
Pensionarii, “nostalgici”
ai hainelor şi încălţămintei în
care trupul nu ştia de
reumatism şi monturi, sunt
clienţi fideli ai acestor
activităţi
de
economie
socială,
desfăşurate
în
C.A.R.P-uri.

Tot pensionarii sunt cei mai fideli clienţi ai atelierelor
de tâmplărie şi lăcătuşerie din C.A.R.P-uri, pentru
repararea căluţului sau tricicletei nepotului. Articolele
funerare fac parte din “peisajul” acestor ateliere.
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Înainte de război,
C.A.R.P-urile se numeau
“societăţi de ajutor reciproc şi înmormântare”,
motiv pentru care multe
dintre asociaţiile de azi au
şi magazine de articole
funerare, în care sunt
vândute produsele manufacturate
în
atelierele
proprii sau achiziţionate
engros şi vândute fără
adaos comercial.
Produsele alimentare de bază
constituie punctul de plecare de la care
C.A.R.P-urile au trecut la înfiinţarea
magazinelor tip economat pentru
deservirea membrilor asociaţi. Preţurile
sunt cele de aprovizionare engros, fără
adaos comercial. Cheltuielile privitoare
la transport, manipulare, depozitare,
distribuire sunt subvenţionate de către
C.A.R.P. Cu timpul, în funcţie de
solicitările membrilor, gama de produse
distribuite a fost lărgită.
Deoarece marea majoritate a
C.A.R.P-urilor au membri şi în alte
localităţi decât cele în care sunt sediile
centrale, s-a apelat la varianta ca
produsele acestor magazine să fie
transportate pentru distribuire în
localităţile de domiciliu ale membrilor.
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Odată cu evoluţia aparaturii
electronice şi electrocasnice a
apărut şi necesitatea firească a
reparării acesteia. Fierul de călcat,
televizorul, ceasul de perete cu
cuarţ, aparatul de radio, frigiderul
sunt printre obiectele ce ajung cel
mai des la atelierele de depanare
ce au fost deschise de către
C.A.R.P-uri, pentru deservirea
membrilor, cu pensionari pentru
pensionari, la tarife sub preţul
pieţei.
Chiar dacă pe alocuri se mai
gestionează evidenţa membrilor cu fişe de
carton, o nouă activitate desfăşurată în
C.A.R.P-uri este cea de mentenanţă a
calculatoarelor, strict necesare pentru
rapoartele obligatorii către instituţiile
statului.
C.A.R.P-urile şi-au dotat cluburile în
care până acum se juca sah şi table sau se
citeau carţi, cu calculatoare conectate la
internet şi au creat cercuri în care
persoanele de vârsta a treia se
familiarizează cu ideea vizitării întregii lumi
din faţa unui ecran şi a purtării
corespondenţei cu nepoţii plecaţi peste
mări şi ţări, fără poştaş.
Pe lângă calculatoarele asociaţiilor,
compartimentele IT efectuează şi depanări
ale calculatoarelor personale ale membrilor,
activitate ce trebuie să fie considerată tot în
sfera economiei sociale.
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După anul 1990, ţinând cont de
solicitările membrilor, tot mai multe
CARP-uri
au
dezvoltat
centre
medicale cu cabinete specifice bolilor
vârstei a treia.
În marea majoritate a situaţiilor,
aceste cabinete medicale funcţionează cu personal de specialitate
cu foarte multă experienţă.
Serviciile medicale oferite în
aceste cabinete medicale sunt mult
mai ieftine, întrucât costurile utilităţilor
sunt subvenţionate de către asociaţii.
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Serviciile medicale sunt efectuate atât în
cabinetele medicale de la sediile C.A.R.P.
cât şi în localităţile de domiciliu ale
membrilor, prin caravane medicale.
Tehnologiile de ultimă generaţie permit
efectuarea unui ECG la domiciliul membrului
C.A.R.P., trimiterea informaţiei instantaneu
la un centru medical unde medici specialişti
analizează, pun diagnosticul şi răspund în
câteva minute printr-un e-mail.
În baza unor protocoale de colaborare,
medici specializaţi în oftalmologie şi
audiometrie participă la caravanele medicale
organizate de C.A.R.P-uri, efectuează
determinările parametrilor vizuali şi auditivi
la domiciliul membrilor-pacienţi, şi tot ei sunt
cei care întocmesc rapoartele medicale către
casele locale de asigurări de sănătate pentru
acordarea protezelor.
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De câţiva ani, medicaţia homeopată
îşi face prezenţa şi în punctele
farmaceutice din incintele C.A.R.P-urilor.
Produsele naturiste nu necesită reţetă
şi acestea amintesc persoanelor de
vârsta a treia de leacurile produse în piua
şi ibricul bunicii.

De o poziţie de excepţie beneficiază
C.A.R.P. Arad, care are în administrare
Complexul
de
băi
termale
al
municipiului. De asemenea, la C.A.R.P.
Arad funcţionează magazin de tip
economat, cantina socială şi un complex
rezidenţial pentru bătrâni cu grave
probleme de locomoţie.
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Tot mai multe case de ajutor reciproc ale
pensionarilor au cumpărat sau închiriat spaţii
pentru
cabinetele
medicale
destinate
membrilor, persoane de vârsta a treia. Dacă
la început dotarea consta în stetoscop,
termometru şi aparat de măsurat tensiunea,
acum aceste spaţii sunt dotate cu aparatură
ultramodernă de diagnosticare şi tratament,
motiv de mândrie pentru conducerile
C.A.R.P-urilor respective.
Performanţa aparaturii, marea experienţă a
medicilor şi dezvoltarea teritorială a C.A.R.Purilor a mărit numărul membrilor-pacienţi şi a
apărut necesitatea păstrării şi gestionării
fişelor medicale, în unele cabinete pe
localităţi, mai ales acolo unde ideea caravanei
medicale periodice la domiciliul pacienţilor a
căpătat consistenţă.
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La vârsta a treia, şalele, inima, dinţii, ochii,
suflul şi altele, necesită control şi remediu.
C.A.R.P-urile,
entităţi
similare
cu
asociaţiile de ajutor mutual din vest, au
dezvoltat modalităţi de sprijin al membrilor
asociaţi, pentru a rezolva cât mai multe
probleme, de la credite până la îngrijirea
asistată la apusul vieţii.
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Casele de odihnă şi excursiile cu mijloace de transport proprii sau închiriate sunt alte
modalităţi prin care membrii asociaţiilor C.A.R.P. participă la activităţi de economie socială
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Organizarea de către C.A.R.P-uri, în colaborare cu Asociaţia Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, Promovarea Programelor şi Strategiilor din România a sesiunilor de
informare despre drepturile persoanelor de vârsta a treia, constituie o9atitudine în
abordarea economiei sociale cu şi pentru pensionari.

Cei patru din fotografie, sunt membrii
Consiliului Director ai Asociaţiei C.A.R.P.
OMENIA Bucureşti, care prin priceperea
şi voluntariatul lor, alături de preşedintele
Gheorghe Chioaru, au reuşit să pună în
pagină, împreună cu ceilalţi colaboratori,
prezenta lucrare şi celelalte două cărţi ale
căror coperţi le vedeţi alături.
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Viaţa este frumoasă
la orice vârstă,
când îmbătrânim activ,
ne păstrăm spiritul tânăr,
ne lărgim orizontul,
ne dedicăm unei cauze nobile,
unindu-ne forţele
pentru a-i ajuta
pe ceilalţi.

