Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII
Organizaţie recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 287/2012

Str. Constantin Mille nr. 1, Sectorul 1, Bucureşti
Tel: 0770.440.794, Fax: 021.313.89.25, E-mail: contact@camaraziimilitari.ro,
Site: www.camaraziimilitari.ro, www.facebook.com/AsociatiaCamarazii
Registrul special al Judecătoriei Sector 1 nr. 7727/299/2008, C.I.F. 23988586

PROIECTUL PROGRAMELOR ASOCIAŢIEI
PENTRU ANUL 2017 ŞI, ORIENTATIV, PENTRU 2018
1.

Co ti uarea şi dezvoltarea proie tului „O şa să la viaţă”, prin acordarea de sprijin
financiar pentru cazurile medico-so iale ale e rilor Aso iaţiei, fa iliilor a estora şi
altor persoa e eligi ile potrivit statutului şi regula e tului privi d orga izarea şi
fu ţio area Aso iaţiei.

2.

Dezvoltarea proiectului „Suflet de copil”, prin:
 orga izarea a el puţi două evenimente dedicate copiilor a arazilor de edați
sau ră iți î a ţiu i ilitare, ori are și-au pierdut viața î alte î prejurări: Ziua
Copilului şi Po ul de Cră iu ;
 continuarea oferirii de adouri pe tru zilele de aştere ale copiilor celor
de edaţi î a ţiu i ilitare;
 o ti uarea asigurării de ajutoare lu are pe tru opiii preş olari ai camarazilor
de edați î a ţiu i ilitare, respe tiv pe tru orfa ii e rilor Aso iației.

3.

Î u ătăţirea o u i ării u e rii proprii şi reşterea vizi ilităţii Aso iaţiei, prin
dezvoltarea proiectului „Feed a k şi vizibilitate”, constând în:
 o itorizarea per a e tă a rea ţiilor pu li ului ţi tă, di
ediul ilitar şi ivil;
 a alizarea î tre ărilor/ o e tariilor/o servaţiilor şi fur izarea de răspu suri î
od oportu şi ade vat;
 valorizarea feedback-ului o ţi ut pe diverse canale de comunicare, în vederea
î u ătăţirii/diversifi ării a ţiu ilor/proie telor Aso iaţiei:
 a tualizarea per a e tă şi î

u ătăţirea site-ului şi a pagi ii de fa e ook;

 optimizarea profilelor sociale (canale media gen Google+ sau YouTube);
 realizarea, pu erea î fu ţiu e şi î treţi erea Foru ului Aso iaţiei;
 pro ovarea i agi ii Aso iaţiei, pri folosirea u or ele e te de si olisti ă
(„Bujorul românesc”, reţi ut la OSIM a ele e t de repreze tare a Aso iaţiei,
Drapelul aţio al et .) şi a unor instrumente de prezentare (afiş, roll-up, pliant,
fl er et .) la a ţiu ile de mare impact public, derulate în parteneriat cu
Mi isterul Apărării Naţio ale şi u alte orga izaţii guver a e tale sau
neguvernamentale;
 pro ovarea i agi ii şi proie telor Aso iaţiei prin mass- edia
pre u şi pri i ter ediul u or pu li aţii proprii;
 operaţio alizarea versiu ii î li

a e gleză a site-ului Aso iaţiei.

ilitară şi ivilă,
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4.

Dezvoltarea proiectului „Solidaritate fără fro tiere”, avâ d a o ie tiv a țiu i de
caritate în mediul civil, dedicate unor persoane vulnerabile socio-medicale;

5.

Dezvoltarea proiectului „Coezio”, avâ d a o ie tiv reşterea oeziu ii de grup pri
a tivităţi u adresa ilitate şi ătre ei are u se o fru tă u pro le e so io-medicale
deosebite, cum sunt:
 proie tarea şi desfăşurarea u or e ursii, tabere, evenimente sociale, în
o diţii ava tajoase;


o eptualizarea şi desfăşurarea u or a tivităţi sportive, î adrul ărora să fie
promovate valorile umane, ideea de viaţă să ătoasă, volu tariatul şi i agi ea
Aso iaţiei;

 orga izarea u or a tivităţi ulturale pe tru pro ovarea i agi ii Aso iaţiei şi a
valorilor ilitare şi aţio ale;
 î fii ţarea u or pu te sportiv-recreative şi de re uperare gestio ate de
Aso iaţie, pri so ietatea sa o er ială - „S.C. Social Serv AC SRL”.
6.

Dezvoltarea proiectului „Volu tariat şi edu aţie”, prin:
 a ţiu i de pro ovare a volu tariatului, preponderent în domeniul social şi al
ocrotirii mediului;
 a ţiu i de edu aţie ivi ă şi de pro ovare a valorilor statului de drept;
 reluarea și dezvoltarea programelor edu aţio ale dedi ate opiilor şi adulţilor
în conceptul „Î văţă Zâ i d”;
 pro ovarea şi i ple e tarea progra ului edu aţio al „Copil român,
etăţea europea ”.

7.

Continuarea proiectului „Respect pentru veterani”, pri a ţiu i arita ile desti ate
persoanelor vulnerabile din rândul veteranilor, invalizilor şi văduvelor de răz oi.
u ătăţirea proie tului „2% pe tru Ca arazii Tăi!”, vizând eficientizarea
a pa iei de redire ţio are a % di i pozitul pe ve itul a ual salarial, pri :
 o ai u ă o u i are u stru turile fi a iare ale Mi isterului Apărării
Națio ale;
 ela orarea și utilizarea u ei s he e de respo sa ilităţi u ra ifi aţie în fiecare
unitate a Armatei (câte 2 responsabili/unitate);
 i struirea u itară a respo sa ililor şi otivarea a estora î pla
oral.

8.

Î

9.

Atragerea de do aţii/spo sorizări şi fru tifi area altor oportu ităţi fi a iare u
su t proie tele fi a ţa ile di fo duri era ursa ile sau parţial ra ursa ile, î
s opul ge erării de fa ilităţi pe tru e rii Aso iaţiei.
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10.

Creşterea fu ţio alităţii Aso iaţiei pri :
 î u ătăţirea s he ei de orga izare potrivit o luziilor rezultate di pra ti ă
şi eri ţelor legii, dar fără a se depăși
% di î asările pe a ul a terior,
pentru cheltuieli de personal;
 o ti uarea î ăr ării azei de date şi operarea ajustărilor e esare pe tru a
a easta să răspu dă eri ţelor de i for aţii releva te;
 continuarea pro esului de ide tifi are, a e ajare şi dotare a u or spaţii
ade vate de lu ru şi de i terfaţă u pu li ul pe tru stru tura e trală şi
sucursale;
 eli erarea de atestate pe tru toţi e rii Aso iaţiei;
 suprapu erea situaţiei u vira e tele de % u ea a otizaţiilor şi larifi area
î depli irii o ligaţiilor de o tri uţie fi a iară ale e rilor.

11.

Dezvoltarea de a tivităţi e o o i e dire te sau pri S.C. So ial Serv AC SRL, î s opul
a u ulării de ve ituri supli e tare pe tru Aso iaţie.

12.

Consolidarea
şi
dezvoltarea
parte eriatelor
u
alte
orga izaţii
guver a e tale/ eguver a e tale are, potrivit o ie tului de a tivitate şi apa ităţii
de are dispu , pot o tri ui, pri a ţiu i o ple e tare, la ati gerea o ie tivelor
Aso iaţiei. Dezvoltarea relaţiilor i ter aţio ale u e tităţi si ilare.

