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PROIECTUL PROGRAMELOR ASOCIAŢIEI PENTRU ANUL 2021 
 

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

cazurile medico-sociale ale membrilor Asociaţiei, familiilor acestora şi ale altor persoane eligibile potrivit 

Statutului şi Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Asociaţiei. 

2. Continuarea și dezvoltarea proiectului „Suflet de copil”, prin:  

a) 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, precum și  alte 

evenimente specifice; 

b) continuarea oferirii de cadouri pentru zilele de naştere ale copiilor camaraziilor decedaţi în 

acţiuni militare; 

c) continuarea asigurării de ajutoare lunare pentru orfanii preşcolari ai camarazilor decedați în 

acţiuni militare, respectiv pentru orfanii minori ai membrilor Asociației (cuantumul ajutoarelor se stabilește 

de Consiliul Director, funcție de fondurile la dispoziție și de numărul de copii). 

d) acordarea unor drepturi în beneficiul copiilor cu o situație socială defavorizată, astfel:   

  burse sociale de studii pentru copiii minori înscriși în învățământul gimnazial și liceal 

cu rezultate foarte bune la învățătură (media generală minimă 9.00) sau care excelează 

la olimpiadele școlare; 

  sprijin prin dotarea cu rechizite, haine și alte buuri necesare în procesul de învățământ, 

indiferent de rezultatele școlare. 

3. 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/ 

familiile acestora, cum sunt: 

 a) organizarea de excursii, tabere, evenimente sociale, în condiţii avantajoase (sub rezerva 

încheierii epidemiei COVID-19); 

b) desfăşurarea de activităţi culturale și sportiv-recreative, în cadrul cărora să fie promovate 

solidaritatea umană, ideea de viaţă sănătoasă, şi alte valori care converg cu profilul Asociaţiei (sub 

rezerva încheierii epidemiei COVID-19); 

 c) organizarea de activităţi dedicate promovării valorilor militare şi naţionale; 

 d) operaționalizarea, la nivelul minimal, a punctului recreativ montan Piatra Craiului și, în măsura 

posibilităților, a altor asemenea facilități, în beneficiul membrilor/simpatizaților/familiilor acestora; 

 e) achiziția terenului și inițierea celorlalte demersuri necesare pentru  înfințarea unui punct recreativ 

lângă București, respectiv în localitatea Părău, jud. Brașov (dacă primăria Părău va pune la dispoziție, 

cu titlu gratuit sau prin concesionare, un imobil disponibil). 

4. Continuarea proiectului „Solidaritate fără frontiere”, având ca obiectiv acțiuni de caritate, dedicate 

unor persoane care nu au calitatea de membru, dar sunt vulnerabile în plan socio-medical și solicită sprijin 

din partea Asociației, în limita a 5% din fondurile la dispoziție; 

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

 a) acţiuni de promovare a voluntariatului, preponderent în domeniul social şi al ocrotirii mediului; 

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

 c) reluarea și dezvoltarea programelor educaţionale dedicate copiilor şi adulţilor, în conceptul 

„Învăţăm Zâmbind” sau în alte forme moderne și eficiente. 
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6. Organizarea ediției 2021 a Taberei de Vară pentru Cercetași, în parteneriat cu MapN (sub rezerva 

încheierii epidemiei COVID-19). 

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

armatei prin evaluarea și certificarea competențelor, cursuri de formare profesională și dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale (dacă Asociației îi vor fi alocate spații adecvate, în folosință gratuită, din 

domeniul public/privat al statului și va putea accesa fonduri UE sau alte surse externe, pe această temă). 

8. 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 defavorizată sau al 

tinerilor înmatriculați în instituții militare de învățământ. 

9. Continuarea proiectului „Respect pentru veterani” prin: 

  a) acţiuni caritabile dedicate persoanelor vulnerabile din rândul veteranilor, invalizilor şi văduvelor 

de război, respectiv răniților, invalizilor și urmașilor camarzilor decedați în acțiuni militare; 

  b) organizarea unor evenimente vizând recunoștința față de camarazii răniți/ decedați în acțiuni 

militare. 

10. Continuarea susținerii proiectului „Invictus”, dedicat recuperării fizice și psihice, prin sport, a 

militarilor răniți în teatrele de operații sau în acțiuni militare. 

11. Înființarea unui Centru motivațional și de recuperare fizică/ psihică ,,INVICTUS”- având drept 

scop sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor specifice persoanelor cu dizabilități și nevoii de a le 

încuraja să gândească pozitiv, urmând modelul militarilor răniți cuprinși în proiectul Invictus. (centrul ar 

urma să conțină și o componentă de fizioterapie/ kinetoterapie) 

12. Îmbunătățirea comunicării în cadrul proiectului ,,Feedback și vizibilitate”, prin punerea în 

funcţiune şi întreţinerea forumului asociaţiei și realizarea/diseminarea în teritoriu a unei publicații periodice 

proprii. 

13. Dezvoltarea de parteneriate 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. 

14. Reluarea programului ,,Furnizorii Militarilor Români”, vizând facilitatea unor achiziții de bunuri și 

servicii, în condiții avantajoase, de către membrii și simpatizanții Asociației. 

15. Continuarea proiectului ,,Combat Covid-19”, în funcție de fondurile la dispoziție și de cerințe, până 

la încheierea epidemiei. 
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