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În perioada 9-11 martie 2010, o delegaţie din partea WOCCU (Consiliul Mondial
al Uniunilor de Credit/CAR-urilor) şi a Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc din Romania (FEDCAR), găzduită
de către Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuş, va vizita judeţul Alba. Scopul vizitei este de a avea discutii pe
tema promovării FEDCAR şi a CAR-urilor membre, stabilirea unui parteneriat cu o Liga a Uniunilor de Credit
din SUA.
In programul vizitei delegaţia se va întâlni cu reprezentanţi ai Primăriei oraşului Teiuş, Prefecturii Alba,
Consiliului judeţean Alba, Universitatii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Unirii, Bibliotecii
Batthyaneum.
Delegaţia este formată din Brian Branch Vive Presedinte Executiv si Seful Operatiunilor in World Council
of Credit Unions (WOCCU) www.woccu.org, John Radebaugh Presedinte al Ligii Uniunilor de Credit din
Carolina de Nord www.ncleague.org şi Florin Simion director executiv al FEDCAR www.fedcar.ro.
Din partea Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuş, gazdă a evenimentului, participa presedintele Olariu
Mircea si directorul executiv Cristian –Florin Bota.(www.carcreditteius.ro).
Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc (WOCCU) este organizaţia mondialǎ de reprezentare,
sustinere si dezvoltare pentru uniunile de credit /casele de ajutor reciproc.
WOCCU promoveazǎ dezvoltarea susţinutǎ a caselor de ajutor reciproc/uniunilor de credit din întreaga
lume, pentru a sprijini dezvoltarea sociala si economica, prin accesul la servicii financiare de înaltǎ calitate şi
convenabile. WOCCU pledeazǎ în favoarea sistemului global al caselor de ajutor reciproc în faţa organizaţiilor
internaţionale şi colaboreazǎ cu guvernele naţionale pentru îmbunǎtǎţirea legislaţiei şi reglementǎrilor.
Programele sale de asistenţǎ tehnicǎ introduc noi instrumente şi tehnologii pentru îmbunǎtǎţirea rezultatelor
financiare ale caselor de ajutor reciproc şi creşterea importantei lor.
Naţiunile Unite au desemnat anul 2012 ca fiind “Anul Internaţional al Caselor de Ajutor Reciproc”. Aceasta
initiativa s-a materializat si datorita eforturilor depuse de catre WOCCU si de catre Reteaua Europeana a
Uniunilor de Credit, unde FEDCAR este membru fondator.
Declaraţia Naţiunilor Unite încurajează toate ţările membre şi organizaţiile împuternicite să sprijine casele
de ajutor reciproc prin conştientizarea publică a rolurilor pe care le au casele de ajutor reciproc în "dezvoltarea
susţinută, eradicarea sărăciei şi (sprijinirea) mijloacele de existenţă din cadrul diferitelor sectoare economice din
zonele urbane şi rurale".
În întreaga lume 54.000 de case de ajutor reciproc din 97 de ţări deservesc 186 milioane de oameni. Din
Romania, Federaţia Caselor de Ajutor Reciproc, la care este afiliata si CAR Credit Teius, este singura membră a
WOCCU.
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