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INTRODUCERE
Context
Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi
Semilună Roşie este cea mai mare organizaţie umanitară din
lume care oferă asistenţă pentru cele mai vulnerabile persoane,
fără discriminare pe criterii de naţionalitate, rasă, credinţe
religioase, clasă sau opinii politice. Ea cuprinde Societăţile
Naţionale din 186 de ţări din întreaga lume.

VIZIUNEA Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce
Roşie şi Semilună Roşie este:
Să inspire, să încurajeze, să faciliteze şi să promoveze
permanent

toate

formele

de

activitate

umanitară

a

Societăţilor Naţionale cu scopul prevenirii şi alinării
suferinţei umane, contribuind astfel la menţinerea şi
promovarea demnităţii umane şi păcii în lume.
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Cele şapte principii fundamentale care guvernează conduita
membrilor societăţilor de Cruce Roşie sunt:

UMANITATE
IMPARŢIALITATE
NEUTRALITATE
INDEPENDENŢĂ
VOLUNTARIAT
UNITATE
UNIVERSALITATE

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, înfiinţată
în anul 1876, este o organizaţie umanitară care asistă persoane
vulnerabile aflate în situaţii de criză, fiind singura organizaţie
umanitară din ţară care, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, are atribuţii clare ca auxiliară a autorităţilor
publice în domeniul prevenirii şi intervenţiei în caz de
dezastre.
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala
Satu Mare, cu peste 500 de membri cotizanţi şi peste 80 de
voluntari, a desfăşurat de-a lungul anilor mai multe proiecte
umanitare cu ajutorul cărora a sprijinit comunităţile locale să
facă faţă situaţiilor de criză. O componentă semnificativă a
activităţii sale o reprezintă formarea voluntarilor pentru
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acordarea primului ajutor, prin care aceştia pot salva vieţi şi
pot preveni complicaţii.
Crucea Roşie din Ungaria (Magyar Vöröskereszt) a fost
înfiinţată în anul 1881; de-a lungul timpului activităţile sale au
vizat problematica situaţiilor de urgenţă şi domeniul social, în
desfăşurarea acestor activităţi colaborând cu organizaţii
guvernamentale, ne-guvernamentale şi cu alţi actori sociali de
la diferite niveluri.
Organizaţia de Cruce Roşie a judeţului Szabolcs-SzatmárBereg (a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete) cuprinde o serie de specialişti şi voluntari
profesionişti care se implică în programele socio-medicale la
nivelul judeţului. Campaniile derulate pentru donarea de
sânge, susţinerea cursurilor de prim ajutor şi prezenţa în
comunitate prin proiectele adresate persoanelor marginalizate
au condus la creşterea renumelui profesional al organizaţiei.
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Argument
Scopul realizării documentului de strategie a fost acela de a
gândi viitorul celor două organizaţii de Cruce Roşie din
judeţele Satu Mare, România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Ungaria în contextul oportunităţilor oferite de cooperarea
transfrontalieră şi colaborării efective a celor două organizaţii
în trecutul apropiat.
Procesul de planificare strategică s-a realizat într-un cadru
structurat, cu implicarea echipelor interne ale celor două
organizaţii şi a principalilor parteneri şi factori interesaţi, şi a
căutat răspuns la două întrebări esenţiale: (a). Încotro să se
îndrepte eforturile de colaborare a organizaţiilor, (b). Care
sunt rezultatele pe care vor trebui să le obţină cele două
organizaţii în următorii ani.
Viziunea comună de dezvoltare a celor două organizaţii de
Cruce Roşie:

ATINGEREA EXCELENŢEI ÎN
SERVICIILE ACORDATE
COMUNITĂŢILOR LOCALE DIN
REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ A
JUDEŢELOR SATU MARE ŞI
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG
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ANALIZA SWOT A ORGANIZAŢIILOR DE CRUCE ROŞIE
Organizaţia de Cruce Roşie din judeţul Satu Mare
Puncte tari

Puncte slabe

 Crucea Roşie dispune de
formatori bine pregătiţi în
conformitate cu standardele în
vigoare.
 Managementul organizaţiei
se implică cu adevărat în
problematica situaţiilor de
urgenţă.
 Organizaţia are experienţă
în desfăşurarea activităţilor
specifice de situaţii de
urgenţă.
 Uneori beneficiază de
sprijin din fonduri publice.
 Resurse umane în 15
localităţi – 80 de voluntari
pregătiţi pentru acordarea
primului ajutor şi 60 de
voluntari pentru consiliere şi
suport psihologic
 Relaţie foarte bună de
colaborare cu alte instituţii
publice din judeţ
 Relaţie bună de colaborare
cu alte ONG-uri din judeţ care
vor să schimbe atitudini

 Lipsa unei baze financiare
stabile
 Organizaţia trebuie să se
autofinanţeze, ceea ce creşte
costurile de timp în
defavoarea activităţilor
specifice.
 Anumite atribuţii nu sunt
clar definite.
 Lipsuri logistică deţinută
(mijloace de transport,
combustibil, cort)
 Nu există voluntari
formaţi pentru acordarea
primului ajutor în fiecare
localitate din judeţ
 Lipsa de stabilitate a
voluntarilor, cei care pleacă
din localitate trebuie înlocuiţi
cu alţi voluntari
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Oportunităţi

Ameninţări

 Legea stabileşte clar
responsabilităţile în cazul
gestionării situaţiilor de
urgenţă.
 Există intenţia de a
clarifica/ de a simplifica
legislaţia.
 Există structuri locale
funcţionale (Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă,
Serviciile de Voluntari pentru
Situaţiile de Urgenţă).
 Nu există probleme cu
lucrările de apărare pentru
inundaţii în judeţ.
 Mulţi primari sunt deschişi
la noi iniţiative.
 Există un protocol de
colaborare cu partea maghiară
(la nivel guvernamental),
reînnoit în luna octombrie
2011.
 Deschiderea populaţiei faţă
de elementele de noutate (plus
remarcat la anumite categorii
profesionale – cadre didactice,
preoţi)

 Legislaţie aplicată târziu
 Legislaţie ambiguă,
neclară în ceea ce priveşte
problematica voluntariatului
în situaţii de urgenţă
(confuzii, contradicţii în
articole)
 Nivel slab de pregătire pe
componenta preventivă din
cadrul APL
 Slaba implicare a
autorităţilor locale din
anumite comunităţi
Moştenirea unei istorii
descentralizate: aşteptăm să
vină alţii să facă
 Voluntarii aflaţi în câmpul
muncii nu pot să lipsească în
timpul programului de lucru.
 Cultură civică deficitară a
unor locuitori
 Există structuri de
intervenţie fără personalitate
juridică, ceea ce creează
dificultăţi de gestionare.
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Organizaţia de Cruce Roşie din judeţul Szabolcs – Szatmár –
Bereg
Puncte tari

Puncte slabe

 Renumele profesional
 Flexibilitate
 Profesionalism, cunoştinţe
profesionale, profesionişti
 Muncă în echipă, spirit de
echipă
 Experienţă
 Relaţii parteneriale stabile
 Personal dedicat
 Gradul de dezvoltare al
culturii organizaţionale şi
stabilitatea sistemului comun
de valori
 Sistemul informaţional
intern
 Independenţa faţă de
politică
 Activităţile desfăşurate
acoperă întregul judeţ
 O bază de voluntariat
extinsă în cele mai multe
localităţi din judeţ
 Capacitatea de schimbare,
dezvoltarea de noi servicii
 Rezultate în creştere
 Voluntari profesionişti
pentru situaţiile de urgenţă –
ajutor psihologic şi prim ajutor
 Relaţii internaţionale

 Deficienţe în cunoaşterea
limbilor străine
 Lipsa stabilităţii financiare
pe termen lung
 Volumul de muncă
excesiv, continuu pentru
profesionişti
 Lipsa unor echipamente
moderne ce ar trebui utilizate
în caz de dezastre naturale
 Probleme cu lichidităţile
 Probleme ce ţin de
incertitudinile privind
organizaţiile de suport
 Probleme în asigurarea
unui depozit pentru situaţiile
de dezastre naturale şi lipsa
stocurilor necesare
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 Capacitate rapidă de reacţie
la dezastre
 Colaborare eficientă cu
serviciile pentru situaţii de
urgenţă
Oportunităţi
Ameninţări
 Consolidarea atitudinilor
sociale de sprijin
 Posibilitatea de a obţine
resursele materiale necesare în
cazul producerii dezastrelor
naturale
 Răspuns coordonat şi
imediat în caz de dezastre
naturale, unitar, la nivel
internaţional
 Dezvoltarea unor sisteme
de avertizare performante în
caz de dezastre naturale
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 Schimbări legislative
 Lipsa resurselor pentru
anumite servicii
 Schimbări de mediu
survenite
 Reacţii incorecte din cauza
problemelor de comunicare
 Mobilizarea voluntarilor
profesionişti în cazul în care
şi aceştia sunt victime ale
dezastrelor naturale

LISTA FACTORILOR INTERESAŢI
Organizaţia de Cruce Roşie din judeţul Satu Mare
CINE?

DE CE?

CE?

CUM?

Instituţii,
grupuri

Interese comune

Rolul asumat

Implicare

Consiliul
Judeţean SATU
MARE

Interesul este
acela de a avea
o populaţie
pregătită în caz
de dezastre, de
a avea cât mai
puţine
pierderi.
O mai bună
gestionare a
situaţiei în caz
de dezastre
naturale
De a colabora
cu noi pentru a
ne completa
unii pe alţii în
caz de nevoie
De implicare în
strategie şi de
diseminare la
nivel naţional
al ideilor bune
De colaborare
în caz de
nevoie

De gestionare a
dezastrului, de
prevenire, de
acţiune în caz
de dezastre

Prin proiecte
cu finanţare
nerambursabilă

De gestionare a
dezastrului

Să colaborăm
sau să-i
completam
acolo unde
putem
Prin colaborare

Instituţia
Prefectului

Inspectoratul
pentru Situaţii
de Urgenţă

Sediul Central
Bucureşti

ONG-uri
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De acţiune în
caz de dezastre

De colaborare
cu noi

Prin idei noi şi
viabile

De colaborare

Prin idei sau
proiecte noi şi
interesante

Organizaţia de Cruce Roşie din judeţul Szabolcs – Szatmár –
Bereg
CINE?

DE CE?

CE?

CUM?

Instituţii, grupuri

Interese comune

Rolul asumat

Implicare

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
(Instituţia Prefectului
Judeţul SzabolcsSzatmár-Bereg)

Pentru a obţine
rezultatele
dorite este
nevoie de o
permanentă
consultare şi
colaborare
efectivă
Crearea
relaţiilor de
parteneriat

Speciális Mentők
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
(Asociaţia
Ambulanţelor de
Specialitate din
Judeţul SzabolcsSzatmár-Bereg)
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(Direcţia Judeţeană
pentru Situaţii de
Urgenţă)

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Védelmi Bizottság

Pentru a obţine
rezultatele
dorite este
nevoie de o
permanentă
consultare şi
colaborare
efectivă
Pentru a obţine
rezultatele
dorite este
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Rol de
coordonare

Comunicare
permanentă
despre
programele
desfăşurate,
consultări în
privinţa
programelor
Persoanele
Acţiuni
cu înaltă
comune,
specializare exerciţii
în domeniul practice în
situaţiilor de domeniul
urgenţă pot situaţiilor de
să se implice urgenţă
în realizarea
activităţilor
proprii.
Rol de
Comunicare
coordonare
permanentă
despre
programele
desfăşurate,
consultări în
privinţa
programelor
Rol de
Comunicare
coordonare
permanentă
despre

(Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului
Szabolcs-SzatmárBereg)
Fehérgyarmati
Kistérség Védelmi
Bizottsága
(Comitetul Local
pentru Situaţii de
Urgenţă al
Microregiunii
Fehérgyarmat)
Vásárosnaményi
Kistérség Védelmi
Bizottsága
(Comitetul Local
pentru Situaţii de
Urgenţă al
Microregiunii
Vásárosnamény)
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
(Asociaţia
persoanelor cu
dizabilităţi motorii
din Judeţul SzabolcsSzatmár-Bereg)
Katolikus Karitász
Nyíregyháza
(Caritas Catolica
Nyíregyháza)

nevoie de o
permanentă
consultare şi
colaborare
efectivă.
Pentru a obţine
rezultatele
dorite este
nevoie de o
permanentă
consultare şi
colaborare
efectivă.
Pentru a obţine
rezultatele
dorite este
nevoie de o
permanentă
consultare şi
colaborare
efectivă.
Persoanele cu
dizabilităţi să fie
pregătite pentru
o reacţie
corespunzătoare
în cazul
producerii
dezastrelor
naturale*
Are un rol
important în
acordarea
ajutorului în
situaţii de
urgenţă, sarcini
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Rol de
coordonare

Rol de
coordonare

Colaborare
în acţiunile
de pregătire
a
persoanelor
cu
dizabilităţi

Creşterea
eficienţei,
colaborare
pentru
acordarea
ajutorului

programele
desfăşurate,
consultări în
privinţa
programelor
Comunicare
permanentă
despre
programele
desfăşurate,
consultări în
privinţa
programelor
Comunicare
permanentă
despre
programele
desfăşurate,
consultări în
privinţa
programelor
Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii
La nevoie,
organizarea
cursurilor de
pregătire
Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii
La nevoie –

comune cu
organizaţia de
Cruce Roşie

către
victime

SZALMASZÁL
Fogyatékos
Embereket Segítő
Szolgálat,
Ibrány
(SZALMASZÁL –
Serviciul de sprijin
pentru Persoanele cu
Handicap, Ibrány)

Persoanele cu
dizabilităţi să fie
pregătite pentru
o reacţie
corespunzătoare
în cazul
producerii
dezastrelor
naturale*

Colaborare
în acţiunile
de pregătire
a
persoanelor
cu
dizabilităţi

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete,
Nyíregyháza
(Asociaţia
Persoanelor cu
Dizabilităţi Multiple
şi a Părinţilor
Acestora,

Persoanele cu
dizabilităţi să fie
pregătite pentru
o reacţie
corespunzătoare
în cazul
producerii
dezastrelor
naturale*

Colaborare
în acţiunile
de pregătire
a
persoanelor
cu
dizabilităţi
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consultare
cu privire la
activităţile
desfăşurate,
distribuirea
sarcinilor
pentru a
evita munca
în paralel
Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii,
protocol de
colaborare
adaptat în
funcţie de
programele
desfăşurate
La nevoie,
organizarea
cursurilor de
pregătire
Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii,
protocol de
colaborare
adaptat în
funcţie de
programele
desfăşurate
La nevoie,

Nyíregyháza, Judeţul
Szabolcs-SzatmárBereg)
Fehér Bot
Alapítvány
Látássérültek
Foglalkozási
Rehabilitációs
Központja,
Nyíregyháza
(Centrul de
Reabilitare şi Terapie
Ocupaţională a
Persoanelor cu
Dizabilităţi Vizuale al
Fundaţiei Fehér Bot –
Bota Albă,
Nyíregyháza)
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Tűzoltószövetség
(Federaţia Judeţeană
a Pompierilor din
Judeţul SzabolcsSzatmár-Bereg)

Fehérgyarmat ÖTE
(Asociaţia
Pompierilor
Voluntari
Fehérgyarmat)

organizarea
cursurilor de
pregătire
Persoanele cu
Colaborare
Colaborare
dizabilităţi să fie în acţiunile
efectivă în
pregătite pentru de pregătire prezent între
o reacţie
a
cele două
corespunzătoare persoanelor organizaţii,
în cazul
cu
protocol de
producerii
dizabilităţi
colaborare
dezastrelor
adaptat în
naturale*
funcţie de
programele
desfăşurate
La nevoie,
organizarea
cursurilor de
pregătire
Capacitate
Networking, Organizarea
rapidă de
recrutarea
cursurilor de
reacţie în
voluntarilor perfecţionare
situaţii de
comune
urgenţă,
Organizarea
colaborare
cursurilor de
eficientă în
acordare
cazul producerii
primului
dezastrelor
ajutor
Capacitate
Networking, Organizarea
rapidă de
recrutarea
cursurilor de
reacţie în
voluntarilor perfecţionare
situaţii de
comune
urgenţă,
Organizarea
colaborare
cursurilor de
eficientă în
acordare
cazul producerii
primului
dezastrelor
ajutor
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Vásárosnamény ÖTE
(Asociaţia
Pompierilor
Voluntari
Vásárosnamény)

START
Rehabilitációs
Vállalat
Nyíregyháza
(START
Întreprindere de
Reabilitare
Nyíregyháza)
SINOSZ Siketek és
Nagyothallók
Országos Szövetsége
Nyíregyháza
(SINOSZ Federaţia
Naţională a
Persoanelor cu
Deficienţe de Auz
Nyíregyháza)

Capacitate
rapidă de
reacţie în
situaţii de
urgenţă,
colaborare
eficientă în
cazul producerii
dezastrelor
naturale
Persoanele cu
dizabilităţi să fie
pregătite pentru
o reacţie
corespunzătoare
în cazul
producerii
dezastrelor
naturale*
Persoanele cu
dizabilităţi să fie
pregătite pentru
o reacţie
corespunzătoare
în cazul
producerii
dezastrelor
naturale*
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Networking, Organizarea
recrutarea
cursurilor de
voluntarilor perfecţionare
comune
Organizarea
cursurilor de
acordare
primului
ajutor
Colaborare
în acţiunile
de pregătire
a
persoanelor
cu
dizabilităţi

Colaborare
în acţiunile
de pregătire
a
persoanelor
cu
dizabilităţi

Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii
La nevoie,
organizarea
cursurilor de
pregătire
Colaborare
efectivă în
prezent între
cele două
organizaţii
La nevoie,
organizarea
cursurilor de
pregătire

OBIECTIVE STRATEGICE ŞI OPERATIVE

OBIECTIV ORIZONTAL. Dezvoltarea practicilor de
colaborare transfrontalieră între cele două organizaţii de
Cruce Roşie
Obiectivul strategic 1. Existenţa unui cadru legal funcţional
ce prevede responsabilităţile şi obligaţiile celor două
organizaţii de Cruce Roşie
Obiectivul operativ 1.1. Organizaţiile de Cruce Roşie să fie
cuprinse în planurile naţionale de apărare împotriva
dezastrelor naturale
Obiectivul operativ 1.2. Cele două organizaţii de Cruce Roşie
să transpună în judeţul propriu modelele de bune practici
preluate în cadrul parteneriatului
Obiectivul strategic 2. Asigurarea resurselor umane necesare
pentru cele două organizaţii de Cruce Roşie
Obiectivul operativ 2.1. La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte un specialist în logistică, care să
beneficieze de aceleaşi programe internaţionale de formare
Obiectivul operativ 2.2. La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte o echipă profesionistă de
voluntari pentru situaţii de urgenţă capabilă să acţioneze
complementar
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Obiectivul strategic 3. Asigurarea resurselor materiale
necesare îndeplinirii obiectivelor pentru cele două
organizaţii de Cruce Roşie
Obiectivul operativ 3.1. La nivelul celor două judeţe să fie
asigurată logistica necesară pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă
Obiectivul operativ 3.2. Organizaţiile să elaboreze şi să
implementeze proiecte cu finanţare naţională şi internaţională
comune
Obiectivul operativ 3.3. Cele două organizaţii să implementeze
un plan de fundraising comun pentru asigurarea stabilităţii
financiare
Obiectivul strategic 4. Întărirea imaginii în comunitate
Obiectivul operativ 4.1. În fiecare localitate din cele două
judeţe să existe persoane care pot acorda primul ajutor
Obiectivul operativ 4.2. Fiecare instituţie de învăţământ de
nivel liceal din cele două judeţe transfrontaliere să ofere
elevilor posibilitatea de a urma cursuri de acordare a primului
ajutor
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OBIECTIV ORIZONTAL. Dezvoltarea practicilor de
colaborare transfrontalieră între cele două organizaţii de
Cruce Roşie
Stabilirea acestui obiectiv orizontal, ce leagă logic şi structural
toate celelalte obiective strategice, aduce în prim plan nevoia
de a continua şi a diverisifica experienţele comune din trecut
ale celor două organizaţii. Extinderea parteneriatului la alte
proiecte şi activităţi comune în viitor nu poate decât să crească
şansele de a atinge ceea ce ambele organizaţii şi-au propus în
cadrul viziunii comune de dezvoltare: atingerea excelenţei în
serviciile acordate comunităţilor locale.
Propunerile concrete vizează:
-

semnarea unui contract de parteneriat care să ofere
cadrul legal al colaborării celor două organizaţii în
diferite acţiuni formale şi informale

-

organizarea în comun a unor acţiuni, evenimente de
interes pentru grupurile ţintă ale celor două organizaţii

-

participarea la acţiunile, evenimentele de tradiţie
organizate la nivelul câte unui partener şi însuşirea
modelelor de bune practici

-

susţinerea acţiunilor locale prin transferul de knowhow de la o organizaţie la alta

-

identificarea şi discutarea
implementa în parteneriat
europeană

-

realizarea unei baze de date comune, cuprinzând
membrii cotizanţi şi voluntarii de care dispun

-

implementarea în regiunea transfrontalieră a unor
programe comune, adresate locuitorilor regiunii.
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posibilităţilor de a
proiecte cu finanţare

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE
Atingerea excelenţei în serviciile acordate comunităţilor locale din regiunea
transfrontalieră a judeţelor Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg

OBIECTIV ORIZONTAL
Dezvoltarea practicilor de colaborare transfrontalieră între
cele două organizaţii de Cruce Roşie

Obiectiv strategic 1.

Obiectiv strategic 2.

Obiectiv strategic 3.

Obiectiv strategic 4.

Existenţa unui
cadru legal
funcţional ce
prevede
responsabilităţile şi
obligaţiile celor
două organizaţii de
Cruce Roşie

Asigurarea
resurselor umane
necesare pentru cele
două organizaţii de
Cruce Roşie

Asigurarea
resurselor materiale
necesare îndeplinirii
obiectivelor pentru
cele două
organizaţii de Cruce
Roşie

Întărirea imaginii în
comunitate

DEZVOLTAREA PLANURILOR DE ACŢIUNE PE BAZA OBIECTIVELOR PROPUSE

OBIECTIVUL STRATEGIC 1.
Existenţa unui cadru legal funcţional ce prevede responsabilităţile
şi obligaţiile celor două organizaţii de Cruce Roşie

Obiectivul operativ 1.1.

Obiectivul operativ 1.2.

Organizaţiile de Cruce Roşie să
fie cuprinse în planurile
naţionale de apărare împotriva
dezastrelor naturale

Cele două organizaţii de Cruce
Roşie să transpună în judeţul
propriu modelele de bune practici
preluate în cadrul parteneriatului

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 1.

Obiective operative

Activităţi propuse
1. Informarea autorităţilor naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă despre
capacităţile locale existente:

1.1. Organizaţiile de Cruce
Roşie să fie cuprinse în
planurile naţionale de
apărare împotriva
dezastrelor naturale







Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii acestor instituţii
Participarea la şedinţe, întâlniri, vizite de lucru la care sunt prezenţi şi
reprezentanţii autorităţilor locale
Participarea la emisiuni radio, TV cu impact regional, naţional
Rapoarte privind sarcinile asumate şi rezultatele obţinute în cazul unor
dezastre naturale
Mediatizarea serviciilor oferite în prezent – pliante, broşuri, pagină web

2. Realizarea unei baze de date cu membrii Organizaţiilor de Cruce Roşie şi cu
voluntarii formaţi.
1.2. Cele două organizaţii de
Cruce Roşie să transpună în
judeţul propriu modelele de
bune practici preluate în
cadrul parteneriatului

1. Comunicarea cu administraţiile locale şi cu diferiţi întreprinzători pentru a-i
convinge să cumpere echipamentele necesare
2. Participarea persoanelor interesate la programe de formare profesională
3. Implicarea persoanelor care au participat la alte programe de formare
profesională în echipele locale.

21

OBIECTIVUL STRATEGIC 2.
Asigurarea resurselor umane necesare
pentru cele două organizaţii de Cruce Roşie

Obiectivul operativ 2.1.
La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte un
specialist în logistică, care să
beneficieze de aceleaşi
programe internaţionale de
formare

Obiectivul operativ 2.2.
La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte o
echipă profesionistă de voluntari
pentru situaţii de urgenţă capabilă
să acţioneze complementar
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PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 2.

Obiective operative

2.1. La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte un
specialist în logistică, care să
beneficieze de aceleaşi
programe internaţionale de
formare

Activităţi propuse
1. Căutarea informaţiilor privind programele de formare profesională:
condiţii de participare, încadrarea în timp, costurile implicate, sursele de
finanţare
2. Identificarea persoanelor din organizaţie care ar putea să beneficieze de
aceste programe de formare profesională
3. Asigurarea fondurilor necesare pentru participarea la aceste programe (din
proiecte cu finanţare internaţională sau din surse guvernamentale)
4. Participarea persoanelor selectate la programele de formare
5. Promovarea specialiştilor formaţi în cadrul acestor programe la nivel local,
regional şi naţional

2.2. La nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte o
echipă profesionistă de
voluntari pentru situaţii de
urgenţă capabilă să acţioneze
complementar

1. Formarea unei echipe profesioniste de voluntari pregătiţi în conformitate
cu programele standardizate ale Organizaţiei Internaţionale de Cruce Roşie:


România: prim ajutor – 6 persoane, logistică – 12 persoane, consiliere
psihologică – 6 persoane. Total – 24 persoane



Ungaria: prim ajutor – 6 persoane, logistică – 10 persoane, consiliere
psihologică – 6 persoane, coordonator – 1 persoană, specialist în
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economie – 1 persoană. Total – 24 persoane
Alegerea se va face dintre persoanele formate în cadrul unor programe sau
proiecte anterioare.
2. Specialistul în logistică format în cadrul programelor internaţionale va
asigura formarea altor persoane resursă la nivel local.
3. Conştientizarea angajatorilor locali de a permite participarea voluntarilor
la activităţile de intervenţie în caz de dezastre.
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OBIECTIVUL STRATEGIC 3.
Asigurarea resurselor materiale necesare îndeplinirii obiectivelor
pentru cele două organizaţii de Cruce Roşie

Obiectivul operativ 3.1.

Obiectivul operativ 3.2.

Obiectivul operativ 3.3.

La nivelul celor două judeţe
să fie asigurată logistica
necesară pentru intervenţie
în situaţii de urgenţă

Organizaţiile să elaboreze şi
să implementeze proiecte cu
finanţare naţională şi
internaţională comune

Cele două organizaţii să
implementeze un plan de
fundraising comun pentru
asigurarea stabilităţii
financiare comune

25

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 3.

Obiective operative

Activităţi propuse
1. Achiziţionarea din surse proprii sau din surse locale, guvernamentale a
următoarelor dotări:

3.1. La nivelul celor două
judeţe să fie asigurată
logistica necesară pentru
intervenţie în situaţii de
urgenţă








Depozite – pentru 100 de persoane, pentru a asigura posibilitatea de a
servi trei gustări reci într-o zi
Kituri de intervenţie necesare
Mijloace de transport a echipamentelor
Instalaţii de purificare a apei
Corturi încălzite
Defibrilatoare

2. Reînnoirea, completarea stocurilor necesare
1. Formarea unei echipe profesioniste de management de proiect
3.2. Organizaţiile să
elaboreze şi să
implementeze proiecte cu
finanţare naţională şi
internaţională comune

2. Atragerea unor specialişti
3. Căutarea unor idei
4. Asigurarea surselor financiare necesare pentru contribuţia proprie
5. Identificarea capitalului social al organizaţiilor (relaţii de colaborare, parteneri
posibili, asociaţi)
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6. Asigurarea infrastructurii necesare
7. Actualizarea informaţiilor despre posibilităţile de implementare a proiectelor
8. Formarea competenţelor lingvistice la nivelul echipei proprii pentru a putea
accesa fonduri internaţionale
9. Căutarea oportunităţilor de finanţare
1. Căutarea sponsorilor
3.3. Cele două organizaţii să
implementeze un plan de
fundraising comun pentru
asigurarea stabilităţii
financiare

2. Asigurarea unor servicii profesioniste – contra cost
3. Subvenţii pe baza normativelor naţionale
4. Planificarea financiară riguroasă la nivelul organizaţiei (cash flow)
5. Lobby la nivelul autorităţilor locale şi naţionale pentru recuperarea fondurilor
utilizate în intervenţie.
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OBIECTIVUL STRATEGIC 4.
Întărirea imaginii în comunitate

Obiectivul operativ 4.1.

Obiectivul operativ 4.2.

În fiecare localitate din judeţ
să existe persoane care pot
acorda primul ajutor

Fiecare instituţie de învăţământ de
nivel liceal din cele două judeţe
transfrontaliere să ofere elevilor
posibilitatea de a urma cursuri de
acordare a primului ajutor
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PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU OBIECTIVUL STRATEGIC 4.

Obiective operative
4.1. În fiecare localitate din
judeţ să existe persoane care pot
acorda primul ajutor
4.2. Fiecare instituţie de
învăţământ de nivel liceal din
cele două judeţe transfrontaliere să ofere elevilor
posibilitatea de a urma cursuri
de acordare a primului ajutor

Activităţi propuse
1. Asigurarea pregătirii continue a voluntarilor
2. Completarea efectivelor de voluntari
3. Motivarea voluntarilor pentru a se implica în mod continuu în activităţi
1. Formarea câte unei persoane la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ
2. Formarea unui număr de 3-4 echipe voluntare de acordare a primului
ajutor care să lucreze în diferite şcoli, la cerere
3. Informarea şcolilor, stabilirea unor protocoale de colaborare
4. Realizarea unor concursuri judeţene, extinderea lor la nivel naţional
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INCADRAREA ÎN TIMP A PLANURILOR DE ACŢIUNE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Propuneri de activităţi

2012

OBIECTIV ORIZONTAL. Dezvoltarea practicilor de colaborare transfrontalieră între cele două
organizaţii de Cruce Roşie

Semnarea unui contract de
parteneriat

x

Organizarea în comun a unor
acţiuni, evenimente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Participarea la acţiunile,
organizate de partener

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Susţinerea acţiunilor locale prin
transferul de know-how

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Posibilităţi de a implementa în
parteneriat proiecte cu finanţare
europeană

x

x

Realizarea unei baze de date
comune

x

x

Implementarea în regiunea
transfrontalieră a unor programe
comune

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

2020

x

2019

x

2018

x

2017

x

2016

Obiectivul operativ 1.2.. Cele două
organizaţii de Cruce Roşie să
transpună în judeţul propriu
modelele de bune practici preluate
în cadrul parteneriatului

2015

Obiectivul operativ 1.1.
Organizaţiile de Cruce Roşie să fie
cuprinse în planurile naţionale de
apărare împotriva dezastrelor
naturale

2014

2013

Obiective operative

2012

Obiectivul strategic 1. Existenţa unui cadru legal funcţional ce prevede responsabilităţile şi
obligaţiile celor două organizaţii de Cruce Roşie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2020

x

2019

x

2018

2016

x

2017

2015

Obiectivul operativ 2.2. La
nivelul celor două judeţe
transfrontaliere să existe câte o
echipă profesionistă de voluntari
pentru situaţii de urgenţă
capabilă să acţioneze
complementar

2014

Obiectivul operativ 2.1. La nivel
judeţean să existe câte un
specialist în logistică, care să
beneficieze de programe
internaţionale de formare
comune

2013

Obiective operative

2012

Obiectivul strategic 2. Asigurarea resurselor umane necesare pentru cele două organizaţii de Cruce
Roşie

x

x

x

x

Obiectivul strategic 3. Asigurarea resurselor materiale necesare îndeplinirii obiectivelor pentru cele
două organizaţii de Cruce Roşie
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Obiective operative

Obiectivul operativ 3.1. La
nivelul celor două judeţe să fie
asigurată logistica necesară
pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiectivul operativ 3.2.
Organizaţiile să elaboreze şi să
implementeze proiecte cu
finanţare naţională şi
internaţională comune

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiectivul operativ 3.3. Cele
două organizaţii să
implementeze un plan de
fundraising comun pentru
asigurarea stabilităţii financiare

x

x

x

x
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Obiectivul strategic 4. Întărirea imaginii în comunitate
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Obiective operative

Obiectivul operativ 4.1. În fiecare
localitate din judeţ să existe
persoane care pot acorda primul
ajutor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiectivul operativ 4.2. Fiecare
instituţie de învăţământ de nivel
liceal din cele două judeţe
transfrontaliere să ofere elevilor
posibilitatea de a urma cursuri de
acordare a primului ajutor

x

x

x

x
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