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Despre Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII
 organizaţie cu scop caritabil, al cărei obiect principal de activitate constă în sprijinirea
persoanelor cu probleme medicale şi sociale deosebite, din rândul personalului
armatei şi al familiilor acestuia, al personalului militar în rezervă sau în retragere,
precum şi al personalului civil care şi-a desfăşurat activitatea în armată;
 sprijină, în mod prioritar, răniţii şi urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare;
 desfăşoară şi activităţi dedicate coeziunii de grup şi de promovare a valorilor
democratice şi a spiritului civic;
 este activă din 2008 şi se bucură de notorietate şi credibilitate în rândul personalului
militar, dar şi în mediul civil;
 are peste 22.000 de membri, din toate structurile Armatei, la care se adaugă şi
persoane din mediul civil;
 în perioada 2011—2015 au fost susţinute financiar peste 600 de cazuri sociomedicale, care au presupus fonduri de peste 3.000.000 lei.
 prin H.G. nr. 287/2012 a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică;
 este principalul partener neguvernamental al Ministerului Apărării Naţionale, în
domeniul social.

Deviza Asociaţiei: „Înainte de toate, suntem OAMENI!”

Misiune
Organizaţia este profilată, în principal, pe promovarea spiritului de întrajutorare umană. Se
axează pe sprijinirea celor care au situaţii limită în plan socio-medical, dar dezvoltă şi programe
dedicate coeziunii de grup a membrilor săi şi cultivării gândirii pozitive, promovării valorilor
democratice şi a spiritului civic. Încurajează şi susţine acţiuni care se încadrează în condiţiile
legii şi statutului propriu şi care poate aduce un plus de valoare mediului social.

Obiective
 promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană;
 atragerea fondurilor necesare şi sprijinirea persoanelor cu probleme medicale şi
sociale deosebite;
 furnizarea de servicii socio-medicale, în condiţiile legii;
 desfăşurarea unor activităţi dedicate coeziunii de grup;
 promovarea valorilor democratice şi a spiritului civic.
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Principalele măsuri de sprijin


ajutor pentru rezolvarea unor probleme medicale grave, ale membrului Asociaţiei,
soţiei/soţului sau copiilor aflaţi în întreţinere;



achiziţionarea unor scaune rulante cu acţionare electrică, proteze, orteze şi alte
dispozitive medicale;



ajutor pentru probleme medicale grave acordat persoanelor care au suferit afecţiuni
medicale/răniri/invalidităţi produse în timpul şi din cauza serviciului militar;



activităţi şi măsuri de sprijin dedicate copiilor celor decedaţi în acţiuni militare.



ajutor pentru decesul membrului Asociaţiei, soţiei/soţului sau copiilor aflaţi în
întreţinere;



sprijinirea copiilor minori, în caz de deces al membrului Asociaţiei.



ajutoare sociale de urgenţă pentru inundaţii, incendii, cutremure şi alte calamităţi
naturale.

Programe/Proiecte
1. Proiectul „O şansă la viaţă”:
Proiectul constă în 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.
În perioada 2011—2015 au fost susţinute financiar 633 de cazuri socio-medicale, care au
presupus fonduri de peste 3.000.000 lei.
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Nu de puţine ori, pentru cazuri medicale foarte grave şi urgente, asemenea măsuri de sprijin au
stabilit, efectiv, graniţa între viaţă şi moarte.
Anul 2015 a fost cel mai prolific din cei 7 ani de funcţionare a Asociaţiei, în condiţiile în care sfera
de activităţi s-a dezvoltat, drepturile membrilor au fost şi ele mărite şi diversificate, iar numărul
cazurilor medico-sociale sprijinite este cu mult mai mare faţă de anii anteriori.
Sub deviza „Înainte de toate, suntem OAMENI!”, în
spiritul camaraderesc specific Armatei, şi în anul 2015
am empatizat cu durerile şi necazurile celor care ni s-au
adresat, indiferent de poziţia socială. Astfel, în principal
pe baza contribuţiei de 2%, dar şi cu implicarea
sponsorilor, în anul 2015 am sprijinit rezolvarea a 204
cazuri medicale grave, au fost acordate 85 de ajutoare de
deces.

2. Programul „SUFLET DE COPIL”:
Asociaţia CAMARAZII organizează, în mod constant, acţiuni caritabile menite să ajute copiii
eroilor Armatei României, cum sunt:
a)

pentru copiii camarazilor decedaţi în acţiuni militare:

 16 ajutoare lunare în limita a 1.000 lei pentru copiii
preşcolari (până la îndeplinirea condiţiilor pentru a
beneficia de bursă şcolară);
 la fiecare aniversare a copiilor cu vârste de până la 14 ani,
aceştia primesc câte un cadou („de la colegii lui tata”) în
valoare de 300 de lei.

În cursul anului 2105,
42 de copii au primit cadouri şi au
fost aniversaţi pe pagina de
facebook a Asociaţiei prin postarea
unor felicitări.
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b) pentru cei peste 200 de copii ai camarazilor decedaţi sau răniţi în acţiuni
militare:
- organizăm
cel
puţin
două
evenimente caritabile, de înaltă ţinută,
devenite deja o tradiţie în conştiinţa
personalului militar: Serbarea Pomului
de Crăciun şi 1 Iunie – Ziua
Internaţională a Copilului, în cadrul
cărora fiecare copil primeşte un cadou în
limita a 300 lei.
Serbarea Pomului de Crăciun 2015

1Iunie 2015
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-

proiectul „Gânduri de copil transpuse în desene”: copiii camarazilor
decedaţi/răniţi în acţiuni militare sunt încurajaţi de Asociaţie să-şi exprime trăirile
prin intermediul unor desene pe diferite teme (Ziua Internaţională a Mamei –
8 Martie, Sărbătorile Pascale, Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie, Ziua
Veteranilor – 11.11 şi Sărbătorile de Iarnă).

Desenele sunt transformate în felicitări, care, ulterior, sunt folosite în circuitul de reprezentare
al ministerului şi pe alte canale de relaţionare cu mediul civil. Astfel, pe parcursul unui an
distribuim, de regulă, felicitări pentru trei evenimente (Crăciun, Paști şi 8 Martie). Preţul de
vânzare pentru o felicitare este, de regulă, 4 lei. Sumele obţinute din vânzarea felicitărilor
alimentează fondul caritabil al Asociaţiei.

6

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: 021.319.58.58, int. 2690, Fax: 021.319.59.38, E-mail : nanghelescu@mapn.ro, contact@camaraziimilitari.ro
Site: www.mapn.ro/camarazii, www.camaraziimilitari.ro, www.facebook.com/AsociatiaCamarazii
Registrul special al Judecătoriei Sector 1 nr. 7727/299/2008, C.I.F. 23988586

-

prioritate pentru copiii camarazilor decedaţi/răniţi în acţiuni militare la cursurile
gratuite de engleză, matematică, română, ştiinţe, dezvoltare personală şi
informatică;

-

gratuitate pentru copiii camarazilor decedaţi/răniţi în acţiuni militare la două
excursii pe an, din cele organizate de Asociaţie;

-

sprijin pentru probleme medicale, dacă este cazul.

3. Proiectul „Învăţăm Zâmbind”:
La începutul anului 2015, în cadrul Centrului de voluntariat şi servicii educaţionale –
Camarazii, am iniţiat un proiect generos, intitulat sugestiv „Învăţăm Zâmbind!”.
Ne-am propus să oferim copiilor noi
metode de învăţare, diferite de cele
clasice, astfel că am conceput cursurile
într-o manieră
interactivă,
care
dezvoltă gândirea liberă şi plăcerea de
a învăţa lucruri noi şi utile, cu zâmbetul
pe buze.
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Timp de 4 luni am organizat, în parteneriat cu Asociaţia Politeia, cursuri gratuite de limba
română, matematică şi limba engleză pentru 25 de copii ai membrilor şi simpatizanţilor
Asociaţiei CAMARAZII, cu vârste între 7 – 15 ani. Cursurile au durat 4 luni, timp în care au avut
loc întâlniri săptămânale de câte 2 ore, în grupe de cel mult 6 participanţi. Cursurile au fost
susţinute de şase tutori, studenţi sau absolvenţi de facultate, ai Asociaţiei Politeia.

La finalul celor 4 luni, părinţii şi-au exprimat interesul pentru continuarea cursurilor din toamnă
şi extinderea gamei de subiecte abordate, astfel că în anul şcolar 2015-2016 am continuat
parteneriatul cu Asociaţia Politeia. Începând din luna octombrie organizăm cursuri de
limba română, matematică şi engleză, la care am adaugăt două noi cursuri, respectiv:cursul
de informatică „INFOKIDS” şi cursul de ştiinţe „COSMOS”. Cursurile se desfăşoară
săptămânal, câte 2 ore, în grupe de cel mult 11 participanţi.

Încercăm să contribuim la
schimbarea abordării, de la învăţarea
pentru note, la învăţarea pentru viaţă.
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Pentru anul şcolar 2015-2016, am extins oferta de cursuri cu programe pentru dezvoltare
personală. Programele se realizează prin jocuri de stimulare a creativității, aplicații practice,
exerciții interactive, jocuri de rol și vizează copiii cu
vârste cuprinse între 6-19 ani.

Scopul atelierelor pentru dezvoltare personală este ca fiecare copil să se autodescopere, să-și
cunoască punctele tari și punctele slabe, să învețe să se aprecieze și să afle ce are de îmbunătățit
pentru a-și îndeplini obiectivele.

Pe timpul atelierului pentru dezvoltare personală,
principalul obiectiv al fiecărui participant este de a
reuși să-și cunoască/recunoască propriile emoții și
modul în care le poate gestiona.

4. Proiectul „Respect pentru veterani”:
În semn de recunoştinţă pentru faptele săvârşite pe front, Asociaţia CAMARAZII, în parteneriat
cu Ministerul Apărării Naţionale, derulează, sub deviza “Sacrificiul impune respect”, proiectul
„Respect pentru veterani”.

La iniţiativa Asociaţiei, veteranii de război care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani sau
mai mult, au primit tichete de masă provenite de la personalul armatei care a donat sânge.
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Cu ocazia aniversării zilelor de naştere, veteranii de război (prioritar, cei care împlinesc
sau depăşesc centenarul) sunt vizitaţi acasă şi primesc cadouri/ajutoare adecvate nevoilor
acestora.

Acasă la domnul Bucșoiu Ioan, veteran de război, din Zărnești, jud. Brașov

Domnul Constantin Ilinca, veteran de război,
la împlinirea vârstei de 100 de ani

Domnul comandor (rtr.) prof. Mihai Chiriţă, veteran de război, la împlinirea vârstei
de 101 de ani, primeşte un aparat auditiv din partea Asociaţiei.

De asemenea, Asociaţia CAMARAZII sprijină organizatoric, logistic şi financiar, în limitele
posibilităţilor proprii şi ale sponsorizărilor obţinute, unele acţiuni cultural-educative dedicate
veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război.
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5. Proiectul „COEZIO”:
Are ca obiectiv creşterea coeziunii de grup prin activităţi cu adresabilitate şi către cei care nu
se confruntă cu probleme socio-medicale deosebite, cum sunt:
 excursii, tabere, evenimente sociale, în condiţii avantajoase;

 conceptualizarea şi desfăşurarea unor activităţi sportive, în cadrul cărora sunt
promovate valorile umane, ideea de viaţă sănătoasă, voluntariatul şi imaginea
Asociaţiei.

În perioada august 2014 – iulie 2015 au fost derulate activităţi sportive în
parteneriat cu grupul Invictus (Ştafeta Veteranilor, cu prilejul Zilei Armatei
Române, Triatlonul de toamnă dedicat Zilei Veteranilor - 11.11.2014 şi Ştafeta
„Stele pentru Veterani”, cu ocazia Zilei Naţionale a României).

 organizarea unor spectacole sau alte activităţi culturale pentru promovarea imaginii
Asociaţiei şi a valorilor militare şi naţionale.
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6. Proiectul „Voluntariat şi educaţie”, vizează:
 acţiuni de promovare a voluntariatului, preponderent în domeniul social şi al
ocrotirii mediului

Plantare de puieţi în proximitatea Mănăstirii Sf. Elena De La Mare - Costineşti

Vizită la Căminul de bătrâni de la Mangalia, unde se află în îngrijire şi cadre militare în retragere

Gala Voluntarului – Constanţa 2015
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 promovarea valorilor democratice şi a spiritului civic.

7. Alte activităţi:
 parteneri ai MApN în derularea Taberei de vară pentru cercetaşi sau a
Cupei presei la tir

 înregistrarea la OSIM a BUJORULUI ROMÂNESC®, ca marcă figurativă individuală

BUJORUL ROMÂNESC® este simbolul de reprezentare al Asociaţiei la toate evenimentele în
care se marchează eroismul militarilor români şi sângele vărsat pe câmpurile de bătălie.
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Asociaţia de Caritate din Armata României - CAMARAZII constituie un foarte bun
vector pentru identificarea şi transmiterea cerinţelor sociale de la nivel unitate către
structurile centrale, de natură să contribuie la creşterea încrederii în relaţia angajat –
angajator, cu efecte în creşterea coeziunii de grup şi îmbunătăţirea climatului psiho-social
în cadrul instituţiei militare.
Nu în ultimul rând, subliniem rolul important al Asociaţiei în promovarea solidarităţii
umane şi voluntariatului, precum şi a valorilor democratice şi spirtului civic, atât de
necesare într-o societate modernă în care funcţionează principiile statutului de drept.
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Parteneri

Ministerul Apărării Naţionale

Cercul Militar Naţional

Asociaţia Politea

Sponsori

Colaboratori
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