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PROIECTUL PROGRAMELOR ASOCIAŢIEI  

PENTRU ANUL 2019 
 

1. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „O şansă la viaţă”, prin acordarea de sprijin 

financiar pentru cazurile medico-sociale ale membrilor Asociaţiei, familiilor acestora şi 

altor persoane eligibile potrivit statutului şi regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Asociaţiei. 

2. Dezvoltarea proiectului „Suflet de copil”, prin:  

 organizarea unor evenimente dedicate copiilor camarazilor decedați sau răniți în 

acţiuni militare, ori care și-au pierdut viața în alte împrejurări: Ziua Copilului şi 

Pomul de Crăciun sau alte evenimente specifice; 

 continuarea oferirii de cadouri pentru zilele de naştere ale copiilor celor decedaţi în 

acţiuni militare; 

 continuarea asigurării de ajutoare lunare pentru copiii preşcolari ai camarazilor 

decedați în acţiuni militare, respectiv pentru orfanii membrilor Asociației 

(cuantumul ajutoarelor se stabilește de Consiliul Director, funcție de fondurile la 

dispoziție și numărul de copii). 

3. Îmbunătăţirea comunicării cu membrii și simpatizanții proprii şi creşterea vizibilităţii 

Asociaţiei, prin continuarea și dezvoltarea proiectului „Feedback şi vizibilitate”, constând 

în: 

 monitorizarea permanentă a reacţiilor publicului ţintă, din mediul militar şi civil; 

 analizarea întrebărilor/comentariilor/observaţiilor şi furnizarea de răspunsuri în 

mod oportun şi adecvat; 

 valorizarea feedback-ului obţinut pe diverse canale de comunicare, în vederea 

îmbunătăţirii/diversificării acţiunilor/proiectelor Asociaţiei: 

 actualizarea permanentă şi îmbunătăţirea site-ului şi a paginii de facebook; 

 optimizarea profilelor sociale (canale media gen Google+ sau YouTube); 

 punerea în funcţiune şi întreţinerea Forumului Asociaţiei; 

 promovarea imaginii Asociaţiei, prin folosirea unor elemente de simbolistică 

(„Bujorul românesc”, reţinut la OSIM ca element de reprezentare a Asociaţiei, 

Drapelul naţional etc.) şi a unor instrumente de prezentare (afiş, roll-up, pliant, 

flyer etc.) la acţiunile de mare impact public, derulate în parteneriat cu Ministerul 

Apărării Naţionale şi cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale; 

 promovarea imaginii şi proiectelor Asociaţiei prin mass-media militară şi civilă, 

precum şi prin intermediul unor publicaţii proprii. 
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4. Continuarea proiectului „Solidaritate fără frontiere”, având ca obiectiv acțiuni de 

caritate în mediul civil, dedicate unor persoane vulnerabile în plan socio-medical (în 

limita a 5% din fondurile la dispoziție); 

5. Dezvoltarea proiectului „Coezio”, având ca obiectiv creşterea coeziunii de grup prin 

activităţi cu adresabilitate şi către membrii și simpatizanții care nu se confruntă cu 

probleme socio-medicale deosebite, cum sunt: 

 proiectarea şi desfăşurarea unor excursii, tabere, evenimente sociale, în condiţii 

avantajoase; 

 conceptualizarea şi desfăşurarea unor activităţi sportiv-recreative, în cadrul cărora 

să fie promovate solidaritatea umană, ideea de viaţă sănătoasă, şi alte valori care 

conving cu profilul Asociaţiei; 

 organizarea de activităţi dedicate promovării valorilor militare şi naţionale; 

 înfiinţarea unor puncte sportiv-recreative şi/sau de recuperare, gestionate de 

Asociaţie. 

6. Dezvoltarea proiectului „Voluntariat şi educaţie”, prin: 

 acţiuni de promovare a voluntariatului, preponderent în domeniul social şi al 

ocrotirii mediului; 

 acţiuni de educaţie civică şi de promovare a valorilor statului de drept; 

 reluarea și dezvoltarea programelor educaţionale dedicate copiilor şi adulţilor, în 

conceptul „Învăţăm Zâmbind” sau în alte forme moderne (dacă vor fi alocate spații 

în folosință gratuită, din domeniul public/privat al statului); 

7. Organizarea Taberei de Vară pentru Cercetași (în parteneriat cu MapN). 

8. Implementarea proiectului „Pașaport profesional”, dedicat reconversiei profesionale a 

personalului armatei prin evaluarea și certificarea competențelor, cursuri de formare 

profesională și dezvoltarea abilităților antreprenoriale (dacă Asociația va primi spații în 

folosință gratuită din domeniul public/privat al statului și va putea accesa fonduri UE sau 

alte surse externe, pe această temă). 

9. Derularea unor acțiuni/proiecte de sprijinire a excelenței în sport, respectiv a  excelenței 

în educație, pentru tinerii din rândul copiilor membrilor asociației cu o situație socială 

precară sau al tinerilor înmatriculați în instituții militare de învățământ. 

10. Continuarea proiectului „Respect pentru veterani”, prin acţiuni caritabile destinate 

persoanelor vulnerabile din rândul veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război.  

11. Continuarea susținerii proiectului „Invictus”, dedicat recuperării fizice și psihice, prin 

sport, a militarilor răniți în teatrele de operații sau în misiuni interne.  

12. Îmbunătăţirea proiectului „Sprijin pentru Camarazii Tăi!”, vizând eficientizarea 

campaniei de redirecţionare a 2% din impozitul pe venitul anual salarial, prin: 

 o mai bună comunicare cu structurile financiare ale Ministerului Apărării Naționale; 

 dezvoltarea și utilizarea unei scheme de responsabilităţi cu ramificaţie în fiecare 
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unitate a Armatei; 

 instruirea unitară a responsabililor, o comunicare sistematică și eventuala motivare 

financiară a acestora. 

13. Atragerea de donaţii/sponsorizări şi fructificarea altor oportunităţi financiare cum sunt 

proiectele finanţabile din fonduri nerambursabile sau parţial rambursabile, în scopul 

generării de facilităţi pentru membrii Asociaţiei. 

14. Creşterea funcţionalităţii Asociaţiei prin: 

 îmbunătăţirea schemei de organizare, potrivit dezvoltării activităților şi cerinţelor 

legii; 

 continuarea încărcării bazei de date şi operarea ajustărilor necesare pentru ca 

aceasta să răspundă cerinţelor de informaţii relevante; 

 continuarea procesului de identificare, amenajare şi dotare a unor spaţii adecvate 

de lucru şi de interfaţă cu publicul pentru structura centrală şi sucursale; 

 eliberarea de atestate pentru toţi membrii Asociaţiei; 

 suprapunerea situaţiei cu viramentele de 2% cu cea a cotizaţiilor şi clarificarea 

îndeplinirii obligaţiilor de contribuţie financiară ale membrilor. 

15. Dezvoltarea de activităţi economice directe sau prin S.C. Social Serv AC SRL, în scopul 

acumulării de venituri suplimentare pentru Asociaţie. 

16. Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu alte organizaţii guvernamentale/ 

neguvernamentale care, potrivit obiectului de activitate şi capacităţii de care dispun, pot 

contribui, prin acţiuni complementare, la atingerea obiectivelor Asociaţiei. Dezvoltarea 

relaţiilor internaţionale cu entităţi similare. 

17. Acreditarea Asociației ca furnizor de servicii sociale. 
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