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În anul 2017, Asociația C.A.R.P. ”OMENIA” București și-a continuat acțiunile de 
protecție socială și promovare a drepturilor persoanelor vârstnice, iar pentru acest lucru 
ne-am trasat obiective și direcții clare care să ne asigure cât mai multe rezultate pozi-
tive. A fost un an �n care ne-am asumat foarte multe responsabilități, am cunoscut pro-�n care ne-am asumat foarte multe responsabilități, am cunoscut pro-bilități, am cunoscut pro-
vocări importante �n ceea ce privește strategia noastră de dezvoltare, dar și schimbări 
din punct de vedere al managementului organizațional. Am urmărit să perfecționăm 
serviciile financiare și socio-medicale pentru a fi mai aproape de membrii noștri și pen-
tru a le oferi o siguranță a vieții.

Am �nvățat că problematica vârstei a treia devine tot mai complexă și fără inovație 
și perfecționare continuă nu putem asigura o calitate crescută �n ceea ce privește 
protecția socială și incluziunea persoanelor vârstnice. 

Vă invit, așadar, să cunoașteți �n paginile ce urmează activitatea noastră desfășurată 
�n anul 2017, precum și acțiunile pe care le-am �ntreprins pentru și �mpreună cu se-
niorii noștri. Doresc, �n �ncheierea acestui mesaj, să mulțumesc tuturor partenerilor și 
colaboratorilor care ne-au fost alături, ne-au sprijinit necondiționat și �mpreună cu care 
am reușit să deschidem orizontul unor noi oportunități și beneficii pentru persoanele 
vârstnice, membre ale Asociației noastre.

MESAJUL PREȘEDINTELUI

4 Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București

  Președintele 
Asociației C.A.R.P. “OMENIA“ București
Ing.
      Gheorghe Chioaru



Echipa noastră

Florin ZAMĂ
Director 

Programe 
Administrative 

și Logistică

Gheorghe 
CHIOARU
Președinte

Constantin COVACI 
Consilier

Giorgică BĂDĂRĂU
Consilier

Vasilică FĂLCUȚĂ
Consilier

Victor CĂRCĂLE
Consilier

Daniela NIȚĂ
Cenzor

Olivo CICERONE
Cenzor șef

Gherghina BADEA
Cenzor

Ana-Maria MILITARU
Contabil șef

Teodora PETRE
Șef 

Departament 
Creditare

Ionel MILITARU 
Director 

Programe 
Casieri Zonali

Alina Virginia 
PERJOIU

Șef Departament 
Proiecte, Strategii 

de Dezvoltare 
și Promovarea 

Imaginii

Mihai BAJKU
Director 

Programe 
Sociale

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București 5



Cine suntem?

 Organizație neguvernamentală de �ntrajutorare mutuală și protecție socială 
pentru persoanele vârstnice, Asociația C.A.R.P. �OMENIA” București se implică con-, Asociația C.A.R.P. �OMENIA” București se implică con-
stant �n acțiuni și activități de promovare a �mbătrânirii active și �ncurajează participa-
rea vârstnicilor �n societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, �mbătrâ-
nirea �ntr-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.

44 de servicii dezvoltate pentru membrii noștri
Ce facem?
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Servicii complexe de protecție socială acordate în 2017
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Pentru cine?

Asociația noastră a acoperit, �n anul 2017, o paletă largă de nevoi financiare și so-
ciale pentru un număr de peste 52.500 de membri, persoane vârstnice și membri de 
familie ai acestora, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.
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„OMENIA” pe hartă



10 Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București

Proiectele și programele 
anului 2017

I. Proiectul ”Deschide-i ușa – fii solidar în continuare!”

              Promotor: Asociația C.A.R.P. ”OMENIA” București
            Finanțator: Fundația United Way România
Arie desfășurare: București, Județul Ilfov – Clinceni, Bragadiru,
               Jilava, 1 Decembrie
                     Buget: 216.444 lei (cofinanțare 78.360 lei)



II. Programe cu caracter permanent

Acreditată ca furnizor de servicii sociale, Asociația noastră s-a axat pe dezvoltarea 
programelor cu caracter permanent inițiate �n anii anteriori. Acestea au reprezentat 
�n anul 2017, un sistem de servicii complexe, complementare, cu măsuri active de 
protecție socială a vârstnicilor aflați �n situații de risc social.

Programul de întrajutorare a membrilor
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Programul de servicii medicale

Asistență pentru obținerea gratuită a mijloacelor ajutătoare 
de deplasare, a protezelor auditive
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Programul de socializare și petrecerea 
timpului liber 

Atenți și constant preocupați de bunăstarea seniorilor noștri, am oferit acestora o 
paletă largă de activități de terapie ocupațională cu scopul de a menține și �mbunătăți 
capacitatea fizică și intelectuală, de a stimula potențialul acestora, de a contura și con-
solida relațiile interpersonale și de a reda �ncrederea �n propria persoană.

Programul de asistență juridică

Prin Biroul de asistență juridică, membrii Asociației noastre au beneficiat gratuit, �n 
cadrul Programului de asistență juridică, de o gama variată de servicii de consiliere și 
servicii de suport �n vederea soluționării unor probleme de natură juridică, a conflictelor 
existente �n familie sau la nivelul comunității, precum și �n vederea creșterii gradului de 
informare a acestora cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au.
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CENTRUL DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE 
ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

Scop
l  Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin asigurarea 

unor servicii socio-medicale și de �ngrijire de bază.

Beneficiari
l  Peste 200 de persoane vârstnice cu venituri reduse, cu o stare 

de sănătate precară, multiple afecțiuni cronice, aflate �n situații 
de risc social.

Servicii și activități
l Evaluarea complexă a nevoilor sociale și medicale;
l Furnizarea de servicii medicale și de �ngrijire la domiciliu;
l Furnizarea de servicii sociale;
l Consiliere socială, psihologică și juridică;
l Activități de socializare;
l Acțiuni de incluziune socială;
l Mediere socială.



CENTRUL DE ZI ”OMENIA”
Centrul de zi ”OMENIA” este locul unde, prin terapia ocupațională și activitățile 

re creative, am readus speranța și �ncrederea vârstnicilor.
Printr-un pachet de servicii specifice, beneficiarii centrului nostru și-au redobândit 

mobilitatea, și-au �mbunătățit abilitățile și s-au reintegrat �n comunitate.

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București 15



16  Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București



CAMPANIILE SOCIALE 
AU CONTINUAT ȘI ÎN 2017

Campania de ecologizare
Seniorii noștri au derulat activ acțiuni de ecologizare și protecție a mediului, dând 

un exemplu de implicare civică din dorința de a trăi �ntr-un mediu mai curat alături de 
copii și nepoți.
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PLASTIC
7.415 KG

41 
transporturi

FIER
718 KG

2 
transporturi

HÂRTIE
2.161 KG

7 
transporturi

STICLĂ
3.918 KG

25 
transporturi

ALUMINIU
110,5 KG

1 
transport



CAMPANIA 
”Dați 1 leu pentru cantina socială”

Proiectul cantinei sociale a continuat și �n anul 2017 ca una dintre direcțiile de 
acțiune și dezvoltare organizațională pe care Asociația noastră și le-a asumat. 

Proiectul va asigura creșterea accesului persoanelor vârstnice aflate �n situații de 
risc social la servicii de tip cantină socială și centru rezidenţial de �ngrijire şi asistenţă 
medico-socială.
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DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ
UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

O masă caldă înseamnă de cele mai 
multe ori o șansă pentru o viață mai 
bună. Alătură-te campaniei și întinde 

o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.  



Prima cercetare sociologică

Studiul Calitatea serviciilor financiare și socio-medicale oferite de Asociația 
C.A.R.P. ”OMENIA” București a fost realizat �n vederea evaluării gradului de 
satisfacție al membrilor cu privire la serviciile accesate de către aceștia și, de aseme-
nea, �n vederea evaluării impactului acestor servicii �n rândul membrilor.

Rezultatele evaluării au subliniat importanța serviciilor financiare, socio-medicale 
și a celor prestate �n asigurarea unei bunăstări sociale �n rândul membrilor Asociației. 
Recomandările raportului de cercetare stau la baza măsurilor de �mbunătățire a ser-
viciilor existente și de dezvoltare a altor servicii complementare �n beneficiul membrilor 
Asociației noastre. 
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Evenimente și acțiuni
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BABY EXPO

ONGFest

PAȘTE 2017 VIZITA AMBASADORULUI 
BELGIEI

ROJAM 2017

TÂRG HANDMADE

LANSARE 
CARTE

CONCERT 
CARITABIL



Parteneri
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Implică-te! Susține îmbătrânirea activă!

Alătură-te echipei noastre de voluntari!

Dacă ești persoană fizică 
poți redirecționa 2% 
din impozitul pe venit.

Dacă ești persoană juridică 
poți redirecționa 20% 
din impozitul pe profit.
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Date contact
Adresa: Strada Amurgului, nr. 53, Sector 5 

București
Telefon: 021.423.17.49 

Fax: 021.456.36.99
Website: www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro

E-mail: carp.omenia@yahoo.com
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Get involved! Support active ageing!

Join our volunteer team!

If you are an individual 
you can redirect 2% 
of your income tax.

If you are a juridical person 
you can redirect 20% 
of the profit tax.

Contact
Address: Amurgului Street, no. 53, District 5 

Bucharest
Phone: (+40) 21.423.17.49 

Fax: (+40) 21.456.36.99
Website: www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro

E-mail: carp.omenia@yahoo.com
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Our partners
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Events and social actions

BABY EXPO

ONGFest

EASTER 2017THE VISIT OF THE BELGIAN 
AMBASSADOR

ROJAM 2017

HANDMADE FAIR

BOOK 
LAUNCH

CHARITY 
CONCERT
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The first sociological research
The ”The Quality of Financial and Socio-Medical Services provided by OMENIA 

P.M.H.H. Association Bucharest“ study was designed to assess the degree of satisfac-
tion of our members regarding the services provided, and also to assess the impact of 
these services among them.

The evaluation results highlighted the importance of financial, socio-medical ser-
vices and those provided to assure social welfare among members of the Associa-
tion. The recommendations of the research report underpin the measures to improve 
available services and to develop new complementary services for the benefit of our 
members.
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“Give 1 leu for the social canteen” Campaign
The social canteen project continued also in 2017 as one of the most important 

directions and organizational development action that our Association assumed.
The project will ensure an increased access for elderly people at social risk situa-

tions to social canteen services and residential care center and socio-medical assis-
tance.

GIVE 1 LEUFOR THE SOCIAL CANTEEN
A SMALL ACT 
OF KINDNESS 
BRINGS HAPPINESS 
TO A SENIOR

A warm meal often means a chance 
for a better life. Join the campaign and 
help elderly people in need
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Social campaigns continued in 2017
Eco Seniors
Our seniors have been actively involved in ecological and environmental 
protection actions, giving an example of civic involvement and wishing to 
live in a better environment along their children and grandchildren.
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”OMENIA” DAY CARE CENTER

“OMENIA” Day Care Center is the place where through occupational therapy and 
recreational activities we brought back the hope and confidence of the elderly.

With a specific package of services, the beneficiaries of our center have regained 
their mobility, have improved their skills and were better reintegrated into the community.
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HOME CARE AND CARE SERVICES CENTER FOR ELDERLY



Legal assistance program

Through the Legal Assistance Office, our members have benefited from a wide 
range of free counseling services and support services in the Legal Assistance Pro-
gram in order to solve legal issues, family conflicts or conflicts at community level, as 
well as to increase their awareness of their rights and obligations.

The leisure program

Attentive and constantly concerned with the well-being of our senior, we have of-
fered them a wide range of occupational therapy activities to maintain and improve 
their physical and intellectual capacity, stimulate their potential, shape and strengthen 
interpersonal relationships and to rebuild their self-esteem.
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Medical services program

Support for obtaining free walking devices and hearing prostheses



II. Permanent programs

Accredited as a social service provider, our Association focused on developing 
permanent programs initiated in previous years. In 2017, these programs formed a 
complex system of complementary services with active social protection measures for 
elderly people in social risk situations.

Mutual aid programs
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Projects and programs of 2017

I. Project “Open the door of an elderly - stay solidary!”

              Promoter: “OMENIA” P.M.H.H. Association Bucharest
               Financer: United Way Romania Foundation
       Selected area: Bucharest, Ilfov County - Clinceni, Bragadiru, 
           Jilava, December 1
                 Budget: 216.444 lei (co-funding 78.360 lei)
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„OMENIA” on the map
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Our target

In 2017, our association covered a wide range of social and financial needs for over 
52.500 members, elderly people and family members from both urban and rural areas.
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Complex social protection services provided in 2017



Our mission

Nongovernmental organization for mutual assistance and social protection for the 
elderly, �OMENIA” P.M.H.H. Bucharest is constantly involved in actions and activities 
promoting an active ageing and encourages the participation of elderly people in soci-
ety as rights holders, citizens and consumers, ageing in a better physical and mental 
health state, the possibility to work for a longer period with more training facilities and 
working conditions adapted to them, and enjoy a dignified life.

44 services developed for our members

Our actions
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Our team 
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In 2017, «OMENIA» Pensioners´ Mutual Help House Association Bucharest has 
continued its actions of social protection and promotion of the rights of elderly people, 
and with this mission in mind we have set clear objectives and directions that will provide 
us with as many positive results as possible. It was a year in which we assumed a 
great deal of responsibility and we have seen important challenges in our development 
strategy and changes in the organizational management. We have sought to improve 
the financial and social services in order to be closer to our members´ needs and to 
ensure them a stable life.

We have learned that the problems of elderly are becoming more complex, and 
without innovation and continuous improvement we can not ensure a high quality 
social protection and inclusion of the elderly.

So I invite you to read about our activity in 2017, as well as the actions that we have 
undertaken for the benefit of our seniors and together with them.

I want to conclude this message by thanking to all the partners and collaborators 
who have joined and supported us unconditionally and together we have managed 
to open the horizon of new opportunities and benefits for the elderly members of our 
Association.

THE PRESIDENT’S MESSAGE

  President of
“OMENIA” Pensioners’ Mutual Help
    House Association Bucharest

      Gheorghe Chioaru
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