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Pentru ei mă rog (Ioan 17:9)

Stimate Cititor,
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răsfoind Raportul Anual al Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare veți constata
o mare varietate de activități care au
reprezentat de fapt răspunsuri din partea
Bisericii Romano-Catolice la provocările
sociale ale anului trecut, și nu numai!
Colegii noștri și-au îndeplinit datoria cu
mult profesionalism, devotament și cu
infinită dragoste. Mulțumirile le revin în
primul rând lor.
Prin intermediul programelor organizate în anul Comunității în Hristos am dorit
să ne exprimăm și acea dorință - netăinuită
de altfel - că noi vrem să oferim nu doar
ajutor și sprijin, ci în primul rând dorim
să-L vedem pe Hristos, să-i facem și pe
semenii noștri să-L vadă, să-i adunăm pe
frații și surorile noastre în jurul Său. Împreună cu ei, și noi Îi aparținem și trebuie să
trăim tot mai mult ca o comunitate în Hristos, în care ne purtăm de grijă reciproc și
ne rugăm atât pentru noi, cât și pentru
celălalt. Cred cu tărie că activitatea anuală
a Organizației Caritas a Diecezei noastre
a ameliorat nu doar nevoile sfâșietoare,

ci a contribuit activ la crearea și consolidarea unei comunități autentice în Hristos,
acesta fiind un obiectiv de maximă
importanță în bisericile noastre în ultimii
doi ani. Dacă în această privință am reușit
să ajungem mai departe, reflectă bunăvoința Domnului. Îi suntem recunoscători
pentru tot.
Pe lângă angajații și voluntarii Caritas,
ne-au sprijinit și foarte mulți sponsori, care
prin donațiile lor au făcut posibil ca sprijinul acordat de Caritas să fie mai concret
și mai bogat. Dumnezeu să-i răsplătească!
Eu pot doar să vă îndemn să nu istovim
în a face bine. „Cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera” - astfel grăi
Sf. Apostol Pavel. Dar recunoștința adevărată va veni din partea lui Hristos, căci
„Tot ce aţi făcut unuia dintre aceştia mai
mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut”.
Doresc să mulțumesc cu drag încă
odată angajaților Organizației Caritas
pentru munca lor, și partenerilor noștri
externi și interni pentru sprijinul acordat.
Dumnezeu să ne binecuvânteze!

7 februarie 2018, Satu Mare

Cu binecuvântare duhovnicească,
+Eugen episcop

Stimate Cititor,
a mai trecut un an, și considerăm că suntem datori să oferim o imagine despre tot
ceea ce s-a întâmplat cu noi în cursul
anului 2017. Înțeleg „noi” într-un sens mai
larg, raportul nostru anual relatează cele
întâmplate cu beneficiarii noștri, colegii
noștri, sponsorii și partenerii noștri.
În munca noastră zilnică și în anul precedent ne-a îndrumat dorința de a acorda
ajutor semenilor nevoiași, am tins spre
dragostea, binele, mai binele creștin,
onestitate, muncă cinstită și am crescut
constant nivelul profesional. Ne-am străduit să oferim o mână de ajutor celor
aflați în situații dificile - indiferent dacă
au ajuns în această situație din propria
cauză sau au căzut victime unor conjuncturi nefavorabile, fie aceștia sărmani,
persoane cu dizabilități sau vârstnici, care
au nevoie de îngrijire și o vorbă bună, copii
care trebuie învățați ce e bine și ce e rău
în viață, persoane care trăiesc singuri,
fără să poată simți căldura unei familii,
izolați din toate punctele de vedere.
Semenii noștri nevoiași trăiesc în preajma

noastră și de multe ori au nevoie doar de
compasiune și o mână întinsă către ei.
Aducem mulțumiri diecezei și domnului
episcop că ne-a arătat și luminat calea,
ne-a dat putere și credință, ne-a sprijinit
să depășim dificultățile și problemele
cotidiene întâmpinate în cursul anului ce
a trecut.
Mulțumim partenerilor și sponsorilor
noștri pentru încrederea acordată, că
ne-au fost neîntrerupt alături în îndeplinirea misiunii asumate, că nu au încetat
nicio clipă să creadă că împreună putem
să ameliorăm situația semenilor noștri
aflați în dificultate, oferind șansa reală a
unui viitor mai bun, mai demn.
Suntem recunoscători tuturor angajaților Organizației Caritas a Diecezei Satu
Mare pentru că și-au făcut munca cu conștiinciozitate, cu onestitate, la un înalt
nivel profesional.
Fiind martor al lipsurilor și nevoilor de
care semenii noștri suferă în fiecare zi,
vă rugăm, să ne fiți alături și în 2018, să
ne sprijiniți, să putem ajuta!

7 februarie 2018, Satu Mare

Cu drag,

Ladislau Lang, director general
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Oferim șansa unei vieți mai bune
Specialiștii Organizației Caritas sunt convinși că prin educație copii
proveniți din medii defavorizate se pot dezvolta și se pot integra.
Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a deschis în anul 1992
primul centru de integrare care se ocupă
cu copii care provin din medii defavorizate. În prezent, în cadrul organizației
funcționează cinci centre de acest fel, la
Satu Mare, Ardud, Turulung și Baia Mare.
Obiectivele programelor derulate în
centrele de zi ale Caritas sunt: îmbunătățirea calității vieții copiilor și capacitatea acestora pentru o viață adultă și responsabilă; responsabilizarea accentuată
a familiilor-problemă în ceea ce privește
creșterea și educarea copiilor; sprijinirea
familiilor pentru depășirea situațiilor de
criză de orice fel prin forțe proprii; promovarea principiului egalității de șanse
pentru copii prin colaborarea cu factorii
sociali responsabili pe plan local, regional, național și internațional.
În cadrul activităților zilnice specialiștii
Caritas colaborează cu pedagogii centrelor educaționale pe care le frecventează
copiii, organizând în mod regulat, împreună cu educatoarele și învățătoarele,
8
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activități la care participă colegii de grupă
și de clasă ale beneficiarilor, sprijinind și
prin aceasta acceptarea lor.
A devenit o tradiție de-a lungul anilor
ca beneficiarii centrelor Caritas să se
întâlnească din când în când, aceste întâlniri oferind posibilitatea copiilor să facă
schimburi de experiență, să facă cunoștință cu modele de urmat.
Specialiștii centrelor de integrare pun
accent deosebit pe responsabilizarea și
implicarea familiilor copiilor. Responsabilizarea părinților se face prin intermediul
unor activități comune de educare în
cadrul cărora ei au posibiliatea de a înțelege mai bine nevoile copiilor lor și de a
petrece împreună timp de calitate.
Tinerii care au fost beneficiari ale centrelor de zi ale organizației, dar nu mai
sunt, au parte de sprijin în continuare
pentru a-și găsi drumul în viață. Ei beneficiază de consiliere școlară și profesională în clasa a VIII-a, și sunt ajutați în
găsirea unui loc de muncă, în cazul în care
ei doresc să se angajeze.

Plantare copaci la Centrul “Sf. Francisc de Assisi”

Ziua Familiei la Centrul “Integretto” din Ardud

Copiii de la “Casa Prieteniei” la teatrul de păpuși

Concurs de citit povești la Turulung
Printre povești au fost basme populare (românești, maghiare, engleze,
mongole și japoneze), dar și povești clasice scrise de Andersen.
Douăzeci și șapte de școlari de la patru
centre Caritas: „Casa Prieteniei” din Satu
Mare, „Integretto” din Ardud, „Sf. Francisc
de Assisi” din Baia Mare și „Sf. Martin de
Tours” din Turulung au participat la „Concursul de citit povești” organizat în data
de 12 iulie 2017, la Turulung.
Performanța elevilor a fost evaluată de
un juriu format din: Kiss Kálmán, fost
director al școlii din Turulung, Papp Erika,
profesoară de limba maghiară, Fülöp
Orsolya, psihopedagog, respectiv Kardos
Melinda, psiholog.
Școlarii au concurat în două categorii:

clasele II-III, respectiv IV-V, în fiecare categorie separat vorbitorii de limba română
și cei de limba maghiară. Concurenții au
aflat prin tragere la sorți care va fi povestea pe care o vor citi.
Cei mai buni în fiecare categorie au
fost premiați cu câte-o bicicletă, iar concurenții clasați pe locul doi și trei, respectiv cei care au obținut mențiune, au
primit cărți de povești.
Prima ediție a „Concursului de citit
povești” fiind un succes, organizatorii
și-au propus să-l organizeze și în anul
2018, în aceeași perioadă.

Centrul de Zi „Don Bosco”
Satu Mare, Bul. Cloșca Nr. 68
Telefon: 0261-721529
Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei”
Satu Mare, Bul. L. Blaga Nr. 19/A
Telefon: 0261-760955
Centrul de Zi „Integretto”
Ardud, Str. Ștefan cel Mare Nr. 76
Telefon: 0261-771715
Centrul Comunitar „Sf. Martin de Tours”
Turulung, Str. Principală Nr. 13
Telefon: 0261-836080
Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare, Str. Macului Nr. 2
Telefon: 0262-277498
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Programe variate în centrele de zi Caritas

Carnaval
la „Don Bosco”
Grupa maghiară și cea română de la
Centrul de Zi „Don Bosco” al Caritas Satu
Mare au cântat și au dansat împreună cu
ocazia petrecerii de carnaval organizată
în data de 25 februarie. Micuții din grupa
maghiară și-au confecționat individual
măștile, apoi i-au delectat pe colegii din
grupa română cu un miniprogram artistic
de carnaval. Petrecerea s-a încheiat cu
dans și bineînțeles cu servire de gogoși
gustoși, conform tradiției.

La Centrul „Integretto” Ziua Copilului
a fost sărbătorită împreună cu familia
Copiii care frecventează Centrul de Zi
„Integretto” din Ardud în 2017 au sărbătorit Ziua Copilului alături de membrii lor
de familie și echipa centrului. A fost o zi
specială pentru toți, petrecută cu joacă,
competiții educative și distractive.
10
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Participanții au pregătit împreună
masa de prânz, care a fost foarte delicioasă, probabil datorită implicării tuturor.
Echipa Centrului „Integretto” aduce mulțumiri voluntarilor care și-au dedicat
timpul liber sprijinirii evenimentului.

Și-au descoperit orașul, Baia Mare
Școlarii de la Centrul Comunitar „Sf.
Francisc de Assisi” din Baia Mare, în cadrul
săptămânii tematice „Să ne cunoaștem
orașul!” au descoperit laturi necunoscute
ale municipiului Baia Mare.
Prima destinație a copiilor, însoțiți de
pedagogii lor: Sav Gabriela și Bud Cristiana,
a fost Muzeul Judeţean de Artă „Centrul
Artistic Baia Mare”. Școlarii au avut prilejul
să descopere o lume nouă, minunată - cea
a artei. Au admirat detaliile picturilor și
sculpturilor expuse, au ascultat cu mult
interes curiozitățile legate de artiști și operele lor, mai ales când au aflat că majoritatea
acestora a trăit și a creat la Baia Mare. La
muzeu a avut loc și un atelier de creație în

cadrul căruia copiii și-au pus la încercare
talentul artistic și au confecționat măști
colorate, pline de fantezie.
Elevii au trecut și pe la Muzeul Satului
din localitate, unde au avut ocazia să se
familiarizeze cu stilul de viață a oamenilor
care au trăit cu secole în urmă pe acele
meleaguri. După vizita la muzeu, a urmat
un program de joacă în parc.
Micii exploratori au urcat și în Turnul lui
Ștefan (turnul-clopotniță al fostei biserici
cu hramul „Sfântul Rege Ștefan”, construit
între 1446 și 1468), de unde au admirat
orașul de la o înălțime de 40 de metri și
au aflat o sumedenie de curiozități despre
istoria centrului vechi recent renovat.

Lecții de tobe
la „Casa Prieteniei”
Școlarii de la „Casa Prieteniei” au posibilitatea de a învăța să cânte la tobe sub
îndrumarea profesorului de percuție, Didi
Péter. Centrul organizează în fiecare an
un concert special în cadrul căruia micii
percuționiști își pot arăta talentul părinților, colegilor și prietenilor lor.
La concertul de tobe organizat în iunie
2017, cincisprezece școlari au evoluat pe
scena centrului. Copiii au frecventat
cursurile săptămânal, timp de un an.
Raport Anual 2017
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Combaterea abandonului școlar începe la grădiniță
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Universitatea Babeș-Bolyai – Extensia Satu Mare și Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare caută împreună soluții pentru reducerea abandonului școlar.
În anul 2014, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în colaborare cu Centrul
de Resurse pentru Comunităţile de Romi
Cluj Napoca a lansat un proiect cofinanțat
printr-un grant din partea Elveţiei prin
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă.
Proiectul inițiat de Caritas Elveția, intitulat: „Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
ale romilor şi altor grupuri vulnerabile
aflate în condiţii sociale de trai precare
din regiunile Satu Mare şi Maramureş”
12
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și-a propus ca scop integrarea comunităţilor defavorizate prin programe educative, de dezvoltare comunitară şi din
domeniul sănătăţii.
Rezultatele proiectului derulat în Ardud,
Turulung și Baia Mare sunt deja vizibile.
Unul din rezultate este reducerea eficientă
a fenomenului de abandon școlar.
În anul 2017 s-a născut ideea ca proiectul implementat cu succes în 3
localități să fie extins, incluzând și noi
localități în care proporția populației

defavorizate este mare. În acest scop
și-au unit forțele Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare, Universitatea BabeșBolyai – Extensia Satu Mare și Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare.
Curs pentru educatoare
Colaborarea a început cu evaluarea
situației reale a grădinițelor din județ, a
continuat cu organizarea unui curs de
perfecționare pentru educatoare, iar un
program de mentorat va sprijini imple-

Dotarea grădinițelor este importantă
mentarea eficientă a cunoștințelor acumulate în cadrul cursului.
La cursul de perfecționare participă
cincizeci și cinci de educatoare din 20 de
localități. Localitățile au fost desemnate
de IȘJ Satu Mare, criteriul de selecție fiind
procentul copiilor proveniți din medii
defavorizate. Astfel, la formare participă
pedagogi din Acâș, Tășnad, Sărăuad,
Tiream, Lazuri, Hrip, Săcășeni, Odoreu,
Livada, Poiana Codrului, Sanislău, Rătești,
Ghirișa, Beltiug, Micula, Vetiș, Oar, Peliș,
Pelișor și Baia Mare.
Cursul structurat pe trei module este
susținut de specialiști cu o vastă experiență
în domeniul dezvoltării și integrării copiilor
romi proveniți din medii defavorizate.
Partea introductivă s-a derulat în 30, respectiv 31 octombrie, partea a doua va avea
loc în 5-7 februarie 2018, iar cel de-al treilea
modul se va derula în luna iunie.
Pe lângă perfecționarea educatoarelor,
grădinițele la care lucrează pedagogii
participanți au beneficiat de un sprijin în
valoare de 1800 franci elvețieni constând
în rechizite și jucării, tot prin intermediul
acestui program.

Ghirișa este una din cele 20 de localități
selectate de IȘJ Satu Mare pentru a fi
inclusă în proiect. În satul populat de 724
de suflete funcționează 2 grupe de grădiniță, ambele cu predare în limba
maghiară. Instituția este frecventată atât
de copii care provin, cât și de copii care
nu provin din medii defavorizate. “Aici nu
facem diferență între copil și copil, fiecare
mi-e la fel de drag, pe fiecare îl educ la
fel” – susține Oláh Magdolna, educatoarea grupei mici. Pedagogul cu o experiență
de 35 de ani consideră că în cazul copiilor
care vin regulat la grădiniță riscul de

abandon școlar este mult mai redus. Din
nefericire, nu aceasta este situația în ceea
ce privește copiii proveniți din medii
defavorizate care nu umblă la grădiniță.
Prin intermediul proiectului, grădinița
a fost dotată cu jucării noi și rechizite.
“Sperăm ca vestea dotării mai moderne
a grădiniței să fie un factor motivant
pentru părinții care până acum nu-și
aduceau copiii la grădiniță, să-i aducă,
să-și petreacă timpul alături de alți copii,
să învețe, să se dezvolte în același ritm”
– a spus Végh Halász Irma, educatoarea
grupei mari.

Oláh Magdolna, educatoarea grupei mici

Echipa Caritas sprijină implementarea proiectului
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Cafeneaua AROMA este o inițiativă a
colegilor noștri de la Centrul „Sf. Martin
de Tours” din Turulung. În cadrul cafenelei, părinții copiilor care frecventează
instituția sunt invitați să servească o
cafea delicioasă în zile de lucru, după
ce și-au dus copiii la școală. Scopul este
îmbunătățirea comunicării dintre specialiști și părinți în interesul copiilor.

14
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Educăm copiii și familiile lor
Proiectul COFA (Copil și Familie) este
un proiect de succes, realizat prin finanțarea Neumayer Stiftung, cu perioada de
derulare: iunie 2016 - iunie 2018.
Proiectul se adresează grupei de școlari de la Centrul Social Deschis „Casa
Prieteniei” și membrilor lor de familie,
implicându-i în activități comune, educative și totodată distractive.
Proiectul include o parte teoretică
(informare despre subiecte ca: alimentația
sănătoasă, igienă, educație fără agresivitate, viața fără televizor etc.) și una
practică (activități comune cu părinți și
copii – gătit, plantare de flori etc.)
Datorită programului copiii și părinții

lor au posibilitatea de a petrece timp de
calitate împreună, părinții își pot îmbunătăți competențele parentale, ei exersează strategii pozitive de educare sprijiniți de specialiștii centrului, sunt implicați
în activitățile de dezvoltare a copilului.
În cadrul proiectului au avut loc o serie
de activități, precum: pregătire de gustări, compoturi, murături, workshopuri
de igienă și îngrijirea copilului, jocuri
educative și distractive, vizită la teatrul
de păpuși și cinema, excursie la grădina
zoologică din Oradea.
Specialiștii Centrului Social Deschis
„Casa Prieteniei” susțin că programul
COFA este un program de succes.

CENTRE DE REABILITARE
Raport Anual 2017
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Specialitatea noastră este intervenția timpurie
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” Satu
Mare și Centrul de Reabilitare Carei oferă
sprijin copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-7
ani, cu dezvoltare atipică, cu tulburări sau
retard în dezvoltare sau cu dizabilități, respectiv familiilor acestora.
Scopul intervenției timpurii este depistarea şi diagnosticarea timpurie a copiilor
care prezintă tulburări în dezvoltare și/ sau
dizabilități, intervenţia timpurie acordată
copiilor diagnosticați și asigurarea de asistență timpurie copiilor și familiilor.
Conform datelor oficiale, în județul Satu
Mare numărul copiilor cu dizabilități este
de 970, din care 200 de copii au vârsta
între 0-4 ani și 299 vârsta cuprinsă între
5-9 ani. Din aceste date rezultă că numărul
celor care au nevoie de programe de
intervenție timpurie este destul de mare,
iar la intervalul de vârstă între 5-9 ani acest
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif”
Satu Mare, Str. Dsida Jenő Nr. 16
Telefon/fax: 0261-713811
Program de funcționare și vizite:
L, Ma, Mi, V: 8.00 - 16.00, J: 8.00 - 18.00
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număr crește, accentuând greutatea responsabilității ce revine instituțiilor de
învățământ public.
Centrele de reabilitare ale organizației
asigură servicii complexe socio-medicale
şi psihopedagogice de intervenţie timpurie:
depistarea, diagnosticarea şi terapia (intervenţia) timpurie a situaţiei de risc, a tulburărilor de dezvoltare sau a dizabilităților;
sprijinirea părinţilor şi a familiei care întâmpină dificultăţi; coordonarea intervenţiilor
de asistenţă medicală, pedagogică.
Metodele folosite de specialiștii centrelor
Caritas fac parte din cele mai moderne din
domeniu, precum kinetoterapie prin metoda
Vojta, stimulare bazală, intervenţie psihopedagogică prin metoda PECS pentru copiii
autişti, intervenţie psihopedagogică prin
integrare senzorială - terapia Ayres, terapie
motrică Kulcsar etc.
Centrul de Reabilitare Carei
Carei, Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531, 0735- 406652
Program de funcționare și vizite:
L, Mi, J, V: 8.00 - 16.00, Ma: 8.00 - 19.00

Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale
Carei, Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531
Program: L - V: 8 - 16

1 iulie a fost o zi dedicată familiei
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” al Caritas în data de 1 iulie 2017 a organizat o
zi dedicată familiei la Atea, eveniment la
care au participat angajații instituției
împreună cu membrii lor de familie și
copilașii care frecventează centrul, alături
de părinții și frații lor.
Participanții au avut parte de un program
foarte variat: pictură pe față, realizare de

A venit Moșul
În data de 17 decembrie Centrul de
Reabilitare „Sf. Iosif” al Caritas a organizat
activități dedicate pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. La finalul evenimentului
a sosit și Moșul, cu multe cadouri împachetate atent, pentru fiecare copilaș.
pălării fashion din ziare și reviste, cei mai
tineri participanți s-au delectat cu construcția unor castele de nisip, iar apoi și-au
perfecționat tehnica prin realizarea unor
castele din coceni de porumb.
Copilașii s-au familiarizat cu animalele
din fermă, au avut posibilitatea să-i mângâie și s-au putut bucura și de experiența
inedită a călăriei.

11 preşcolari de la Centrul de Zi pentru
Copii cu Nevoi Speciale din Carei au
vizitat în luna iunie a anului trecut
Capela „Sfânta Treime” aflată la marginea localităţii şi au petrecut o zi plină
de joacă în părculeţul care înconjoară
capela. Copiii au fost însoţiţi de educatorii: Bărburaş Răcăşan Amalia, Soos
Radu, Gombos Aniko şi Timar Eva, respectiv de îngrijitorii: Terheş Mirela şi
Ciocan Renata. Asistentul social
Vagner Arnold Richard consideră că
excursia a avut un efect pozitiv asupra
micuţilor, mulţi dintre ei adoptând un
comportament complet diferit faţă de
cum se comportă de obicei, fiind mai
deschişi, mai cooperativi, mai relaxaţi.
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Clopoțelul sună pentru toți!
Festivitatea de închidere a proiectului a avut loc pe
26 mai la Carei și pe 30 mai la Satu Mare.
Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei
Satu Mare a participat ca partener, alături
de Fundația Down din Nyíregyháza (Ungaria) și Centrum Liberta din Kosice (Slovacia) în proiectul ERASMUS+ cu titlul
“Clopoţelul sună pentru toţi! - protocolul
practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor
cu dizabilităţi”. Prin intermediul proiectului,
Caritas și-a propus ca scop integrarea a
10 copii cu cerințe educaționale speciale
în grupe de grădiniță/ clase prin activități
comune. Din cei 10 copii implicați în proiect, 3 au fost din Carei și 7 din Satu Mare,

18
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fiecare a beneficiat de intervenție timpurie.
Încheierea proiectului s-a dorit să fie
prezentarea unei activități învățate împreună cu copilașii cu CES. În cadrul festivității organizate la Carei și la Satu Mare,
copiii au prezentat rodul muncii lor în fața
unui public mai larg. Cele două festivități
au oferit un prilej excelent pentru părinții
copiilor majoritari să sesizeze de ce sunt
capabili copiii cu CES și să constate că
aceștia sunt acceptați și sprjiniți de către
copiii lor. Faptul că a început o schimbare
a mentalității în ceea ce privește copiii cu
CES, este deja un rezultat pozitiv.

Înțelegere și
acceptare
În realizarea proiectului s-au implicat 9
instituții educaționale din județul Satu
Mare, una dintre ele fiind Liceul Teologic
Romano Catolic „Hám János” din Satu
Mare. Clasa pregătitoare a cărei învățătoare este Leiti Mónika, în fiecare zi de
miercuri, timp de 10 săptămâni a avut un
oaspete special, o fetiță de 7 ani care suferă de sindromul Down, însoțită de psihopedagogul Ivanitzki Boglárka.
Învățătoarea a afirmat că de-a lungul
carierei sale a mai avut în clasă copii cu
cerințe educaționale speciale (CES), dar

până acum n-a mai avut oportunitatea de
a lucra cu un copil cu sindromul Down, de
aceea posibilitatea participării în proiect
a trăit-o ca o adevărată provocare.
Pedagogul a prezentat-o pe fetiță ca
fiind o colegă nouă și i-a rugat pe elevi să
aibă grijă de copilă și s-o sprijine necondiționat. Fetița s-a implicat cu mult entuziasm în activitățile care au avut loc în aer
liber. Sprijinită de colectiv, ea s-a străduit
să se ridice la nivelul așteptărilor, să reușească să îndeplinească sarcinile ca și
ceilalți copii.
Vizitele la clasă au dovedit că copiii
acceptă mai ușor alteritatea, nu exclud
din activitățile comune colegii lor care
sunt diferiți, învață să-i acorde atenție, să
colaboreze eficient în vederea îndeplinirii
diferitelor sarcini și astfel timpul petrecut
împreună devine valoros și plin de bucurii.

A fost lansat un ghid pentru familii
Cărticica lansată în cadrul proiectului
Erasmus + “Clopoţelul sună pentru toţi!”
a fost concepută pentru a oferi un sprijin
părinților copiilor cu nevoi speciale.
„Ghidul pentru familiile copiilor cu
dezvoltare atipică” se bazează pe problemele întâlnite și experiențele
acumulate în cadrul proiectului
“Clopoțelul sună pentru toți!”. Acesta
oferă informații relevante părinților
care au copii cu cerințe educaționale
speciale, copii cu dizabilități sau cu boli
cronice. Publicația prezintă informațiile
într-un mod simplu, concis,
abordând subiecte prec u m : c o n s t a t a re a
problemei, oportunități
oferite de intervenția
timpurie, modalități
de a contacta părinți
cu probleme similare, posibilități de
a solicita beneficii
sociale, ce viitor
poate avea copilul.
Pe lângă informarea
corectă, ghidul dorește
să aducă și speranță în viața

părinților. „Să pornim pe un drum nou nu
este niciodată ușor, dar aceste drumuri
ne rezervă cele mai multe descoperiri. N-ai
idee cu câte familii fericite, cu câți părinți
puternici, care te susțin, te vei întâlni
pe calea ta. Până într-o zi, când și
tu vei face parte din cei care
salută noii călători zâmbind” –
cu aceste cuvinte se încheie
cărticica.
Ghidul poate fi descărcat
gratuit de pe pagina de web a
organizației, atât în limba română,
cât și în limba maghiară:
http://www.caritassatumare.ro/cnptghid/
Recent a fost
finalizat și protocolul practic al
proiectului, scris
pentru specialiști
în educație, publicație ce poate fi
descărcată de pe
linkul: http://www.
caritas-satumare.ro/
protocol-cspt/
Raport Anual 2017
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Grădina Magică – un spațiu terapeutic pentru copii
Grădina senzorială găzduiește programe terapeutice pentru copii cu dizabilități, respectiv pentru copii care
suferă de boli maligne, din cadrul programului „Raza Speranței” al Fundației Hans Lindner.
Într-o lume plină de riscuri este firesc și spirituale ale copiilor cu nevoi speciale, struită pentru a oferi un mediu terapeutic
să-i protejăm mai mult pe copiii cu diza- asigurând o oportunitatea perfectă pentru natural pentru copii cu dizabilități, clienți
bilități. Uneori, din cauza supraprotejării, descoperirea și cunoașterea naturii, ai Centrului de Reabilitare “Sf. Iosif” al
ei pot fi privați de trăirea unor senzații, pentru învățare prin joacă și relaxare.
Caritas, respectiv pentru copii care suferă
emoții indispensabile pentru o dezvoltare
Inițiativă unică la nivel județean, proiec- de boli maligne, beneficiari ai programului
armonioasă. Organizația Caritas a Diece- tul „Grădina Magică” a fost implementat „Raza Speranței” derulată de Fundației
zei Satu Mare prin proiectul intitulat cu sprijinul MOL România și a Fundației Hans Lindner din Satu Mare.
„Grădina Magică” și-a propus înființarea Pentru Comunitate în cadrul ediției cu
Procesul de proiectare a grădinii senunei grădini senzoriale proiectată pentru numărul 8 al Programului MOL pentru zoriale situată pe bulevardul Unirii nr. 49,
a întâlni nevoile fizice, psihologice, sociale Sănătatea Copiilor. Grădina a fost con- Satu Mare pe o suprafață de 14 arii, a
20
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început în luna februarie 2017 prin ameliorarea denivelărilor, defrișarea și curățirea terenului, respectiv reabilitarea gardurilor vechi și amplasarea unor noi.
Popularea grădinii cu plante a început tot
în februarie. Pe lângă florile multicolore care
atrag insecte și fluturi și plantele ornamentale, în grădină și-au găsit loc și mai multe
specii de pomi fructiferi și arbuști. Plantele
au fost selectate în așa fel încât să stimuleze
activ 5 simțuri: prin culorile lor vii, prin mireasma și prin textura lor, prin sunetele pe
care le crează mișcate de adierea vântului,
iar fructele prin aroma lor.
„Grădina Magică” a fost dotată cu mobilier de grădină special, cu pereți și jucării.
Toate acestea au fost confecționate sub
semnul reciclării.
Caritas aduce mulțumiri și pe această
cale pentru Mol România și Fundația
Pentru Comunitate care au făcut posibilă
realizarea acestui proiect frumos, cât și
firmelor locale care s-au alăturat proiectului după demararea acestuia: Dräxlmaier
Satu Mare, Garden Design Srl, Fundația
Hans Lindner, și nu în ultimul rând voluntarilor, printre ei fiind și mulți angajați ai
Caritas, care au avut grijă de grădină cu
multă dragoste pentru ca aceasta să ofere
bucurie, relaxare și chiar vindecare copiilor
care o vizitează.
Raport Anual 2017
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Zilele sunt active la
„Casa Perla” al Caritas
Centru de Integrare prin Terapie
Ocupațională „Casa Perla”
Homorodu de Jos, Str. Bisericii 83
Telefon: 0261-870712
Program de funcționare:
L de la 8 până V la ora 16
Program de vizite:
Ma, Mi, J: 16 - 18
22
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Persoanele cu dizabilităţi fac parte din cele mai marginalizate grupuri sociale, ei având acces limitat la servicii
sociale, la educaţie formală şi informală, la schimburi culturale.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a înființat „Casa Perla”
din Homorodu de Jos în anul 1991 pentru a oferi servicii specializate de găzduire temporară şi integrare prin terapie ocupaţională,
urmărind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, promovând
asumarea responsabilităţilor sociale de către aceştia într-un domeniu
de interes local şi regional. În 2008 centrul s-a extins cu atelierul de
creație artistică „Casa Rotary“ în cadrul căruia persoanele cu dizabilități
pot participa la activități creative precum olăritul, țesutul și pictura. „Casa
Perla” dispune și de o grădină, la cultivarea căreia beneficiarii participă în

mod activ în funcție de posibilitățile individuale ale fiecăruia. Activitățile de grădinărit
sunt o pregătire pentru muncă, ele dezvoltă
punctualitatea, beneficiarii au oportunitatea
de a învăța ordinea muncilor de la plantare
până la recoltare. În îngrijirea animalelor
domestice persoanele cu dizabilități se
implică de asemenea cu mult drag.
Pe lângă activitățile de ergoterapie,
beneficiarii centrului participă și la activități recreative. În fiecare vară, ștrandul
termal oferă o experiență deosebită pentru
persoanele cu dizabilități. Beneficiarii centrului care se deplasează cu scaune cu

rotile sunt ajutați de angajații centrului, iar
colacurile și brațele ajutătoare ale colegilor
oferă și pentru ei posibilitatea unei băi.
Persoanele care frecventează „Casa
Perla” își serbează împreună zilele de naștere, ca într-o familie adevărată. Pentru
fiecare dintre noi este important să simțim
că suntem iubiți și suntem importanți, iar
persoanele marginalizate au și mai mare
nevoie de aceasta.
Numeroși parteneri externi sprijină „Casa
Perla” de la înființare, atât financiar cât și
prin asigurarea unui suport profesional și
materie primă pentru activitățile creative.
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CENTRE DE ZI PENTRU VÂRSTNICI
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Împreună ne este
mult mai ușor
Centrele de zi pentru vârstnici din Satu
Mare, Carei, Turulung, Baia Mare și Sighetu
Marmației ale Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare au fost înființate pentru
a-i menține activi și a preveni izolarea celor
de vârsta a treia după pensionare.
Deși toate cele cinci centre funcționează
sub egida Organizației Caritas, fiecare are
un spirit propriu. În timp ce pentru pensionarii de la centrul din Sighetul Marmației
vizitarea mănăstirilor și participarea la hramuri este de primă importanță, vârstnicii
de la centrul din Satu Mare se implică în
păstrarea tradițiilor și pregătirea comună
pentru sărbătorile creștine.
Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sfântul
Iacob” din Satu Mare asigură asistență
profesională și companie vârstnicilor bolnavi cu vârsta de peste 60 de ani, care
mai pot fi transportați, dar necesită supraveghere permanentă. Pe lângă sprijinul
specialiștilor care îi ajută pe beneficiari
să depășească problemele specifice
vârstei, pensionarii care își petrec ziua la
centru, își oferă sprijin moral reciproc, ca
într-o adevărată familie.

Tordai Rozália și Takács Jenő s-au
cunoscut în urmă cu 20 de ani, în cadrul
balului onomastic organizat în cinstea
Ecaterinelor și Elisabetelor la Centrul de
Zi „Speranța” pentru Vârstnici. De atunci,
cei doi sunt de nedespărțit, clubul a
devenit o parte a vieții lor. Mereu activă,
mereu fericită, perechea este un model
pentru colegii lor de club, datorită dragostei de viață și spiritului lor de
inițiativă. Coordonatoarea centrului,
Hauler Magdolna i-a felicitat pe cei doi
cu ocazia ediției din 2017 a balului onomastic la care s-au cunoscut.
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Ziua Vârstnicilor marcată împreună
Două sute de vârstnici de la șase centre Caritas s-au întrunit la Satu
Mare în data de 12 octombrie 2017 pentru a sărbători ziua lor.

Membrii centrului de zi din Turulung

În 2017 membrii cluburilor pentru vârstnici, care funcționează sub egida Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare au marcat împreună Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. La întrunirea centrelor au
participat membrii cluburilor Caritas din
Satu Mare, Carei, Turulung, Baia Mare și
Sighetu Marmației.
Evenimentul a reprezentat momentul
de încheiere al proiectului intitulat „Old
but Gold” realizat cu sprijinul Clubului
Rotary Satu Mare. Scopul acestui proiect a
fost apropierea generațiilor și scoaterea în
evidență a frumuseții specifice vârstei a treia.
Fiecare club s-a pregătit cu un mic program

artistic pentru această ocazie. Membrii
Centrul de Zi „Speranța” Satu Mare au
dansat un vals vienez, iar Kruzlics János
a recitat o poezie intitulată: „Îndrăgiți-i pe
bătrâni”. Doamnele de la clubul din Turulung au pregătit un moment folcloric
mixat cu elemente de dans modern, iar
membrii clubului din Carei au dansat pe
ritmuri country. Vârstnicii din Baia Mare
au recitat poezii populare și au cântat
cântece populare. Cei din Sighetu Marmației au prezentat un dans german și o
miniscenetă, iar doi vârstnici de la Căminul de Zi „Sf. Iacob” au recitat o poezie
compusă special pentru acest eveniment.

Pensionarii careieni

Vârstnicii veniți din Sighetu Marmației

Kruzlics János a recitat o poezie frumoasă

Reprezentanții centrului de zi din Baia Mare
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Devino și tu
membru!
Eisenmann József: „Maraton” (Premiul I)

Bartha Csilla: „Comunicare” (Premiul II)

Miklós Csongor: „Prietene” (Premiul de popularitate)

Tot în cadrul proiectului „Old but Gold” a
fost lansat concursul foto cu titlul: „Zile
argintii la o vârstă de aur”. La competiție
s-au înscris 32 fotografi cu 83 de lucrări.
Scopul concursului a fost ilustrarea frumuseții specifice vârstei a treia, văzută din
perspectiva individuală a fotografului. Participarea la concurs a fost deschisă atât
pentru fotografii amatori, cât și pentru cei
profesioniști.
Câștigătorul concursului a fost Eisenmann József din Budapesta cu fotografia
cu titlul: „Maraton”. Pe locul doi s-a clasat
Bartha Csilla din Bicske (Ungaria) cu lucrarea: „Comunicare”. Cea mai populară
fotografie pe rețeaua de socializare a fost
cea cu titlul „Prietene”, realizată de Miklós
Csongor din CsÍkmadaras, obținând astfel
premiul de popularitate.
Fotografiile participante la concurs au
fost expuse atât în cadrul galei organizate
cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor
Vârstnice în data de 12 octombrie, cât și în
data de 20 octombrie, la Turnul Pompierilor,
în cadrul celei de-a IX-a ediții a acțiunii de
solidaritate „Un Milion de Stele”.

Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sf. Iacob”
Satu Mare, Bul. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261-714606
Program: L - V: 7.30 - 15.30
Centrul de Zi „Speranța” pentru Vârstnici
Satu Mare, Str. C.A. Rosetti Nr. 2/A
Telefon: 0261-769265
Centru de Zi pentru Vârstnici
Carei, Str. Someş Nr. 11
Telefon: 0261-865754
Centru de Zi pentru Vârstnici
Turulung, Str. Parcului Nr. 267
Centru de Zi pentru Vârstnici
Baia Mare, Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058
Centru de Zi pentru Vârstnici
Sighetu Marmației, Str. I. M. Apşa Nr. 17
Telefon: 0262-310881
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CENTRE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
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Îngrijim bolnavul
la el acasă
Asistenți medicali, sociali și îngrijitori specializați le poartă de grijă
vârstnicilor bolnavi și oferă sprijin
familiilor acestora.
Organizația Caritas a Diecezei Satu
Mare oferă servicii de îngrijire la domiciliu
de aproape douăzeci și cinci de ani.
Primul centru de îngrijire la domiciliu al
Caritas a fost înființat în 1994, la Petrești,
iar de atunci organizația a creat o adevărată
rețea de centre de îngrijire. În prezent, Caritas dispune de centre la Ardud, Carei,
Livada, Petrești, Satu Mare, Tășnad, Viile
Satu Mare, respectiv la Baia Mare, Sighetu
Marmației și Vișeu de Sus. Acestea deservesc și localitățile din împrejurime, astfel
Caritas asigură servicii de îngrijire la
domiciliu în treizeci de localități din județul
Satu Mare și Maramureș.
Asistenții și îngrijitorii care lucrează în
cele zece centre de îngrijire la domiciliu ale
Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare
oferă servicii medicale de specialitate,
servicii de bază, ajutor în gospodărie precum și servicii sociale.

Servicii sociale de suport:
- activităţi de menaj
- ajutor în prepararea hranei, distribuirea
de alimente neperisabile/ hrană caldă la
domiciliu
- efectuarea cumpărăturilor, inclusiv procurarea medicamentelor
- activităţi de administrare şi gestionare,
deplasări singur/ împreună la bancă sau
autorităţi
- activităţi de petrecere a timpului liber
(însoţirea la diverse evenimente, plimbări,
citire, discuţii/ ascultare etc.)
- informare despre drepturi şi obligaţii
- instruire în domeniul îngrijirilor socialmedicale la domiciliu
Servicii medicale:
- monitorizarea parametrilor fiziologici
- activităţi de tratament și de îngrijire
- manevre terapeutice pentru evitarea
complicaţiilor secundare
Servicii sociale de bază:
- igienă corporală: spălare, îngrijirea cavităţii bucale, părului, bărbierit, îngrijirea
unghiilor, pielii, nasului, ochilor, urechilor,
orificiilor, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena
eliminărilor, igiena patului
- ajutor în alimentaţie
- exerciţii de mişcare, deplasare în interior
Raport Anual 2017
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Bolnavul trebuie îngrijit cu dragoste
Centrul de Îngrijire la Domiciliu “Sfântul Carol” din Sighetu Marmației oferă
îngrijire pentru șaizeci și șapte bolnavi din Sighet, Coștiui și Vișeu de Sus.
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf.
Carol” din Sighetu Marmației, instituție
care funcționează sub egida Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare a fost înființat
în anul 2000. De-a lungul anilor, serviciile
de îngrijire oferite au fost extinse și pe raza
localităților Coștiui și Vișeu de Sus.
Centrul asigură îngrijire la domiciliu
pentru șaizeci și șapte de vârstnici, spune
Laura Polyák, coordonatoarea instituției.
Pe lângă serviciile de îngrijire medicală,
asistenții centrului asigură și servicii
sociale pentru a ușura zilele și a împuțina

grijile vârstnicilor: oferă ajutor în treburile
gospodărești, achită facturile de utilități,
achiziționează medicamentele de la farmacii și duc bolnavul la medic, dacă trebuie.
Centrul de Zi pentru Vârstnici din
Sighet al Caritas inaugurat cu 17 ani în
urmă este legat de centrul de îngrijire nu
doar prin curtea comună, ci mai ales prin
spiritul comun, dorința de a ajuta semenii
aflați în dificultate. Înainte de Paști, de
exemplu, asistenții și îngrijitorii centrului
alături de câțiva membri ai clubului de
vârstnici s-au întrunit pentru a face

„Atunci când seara mă gândesc la
ce am făcut în ziua respectivă, și
trag o linie, simt o bucurie și o liniște
sufletească pe care mi-o oferă doar
îngrijirea bolnavilor și experiențele
pozitive legate de această activitate.”
Laura Polyák
30
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curățenie de primăvară la o doamnă de
94 de ani din localitate, beneficiară de
mulți ani a serviciilor de îngrijire ale
centrului sighetean.
Instituția Caritas are și un album de
fotografii care conține poze cu cei mai
dragi bolnavi, dar și cu membrii clubului
de la centrul de zi. „Mulți bolnavi ne sunt
ca niște membri de familie”- afirmă Imola
Gallov, asistenta centrului din Sighet.

Aveți nevoie de ajutor? Apelați la noi cu încredere!
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Hildegarda”
Satu Mare, Bul. Unirii Nr. 49
Telefon: 0261-714030

Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Elisabeta”
Petrești, Str. Mică Nr. 534
Telefon: 0261-820003

Livada, Str. Victoriei Nr. 49
Telefon: 0786-048341
Viile Satu Mare, Str. Principală Nr. 32/B
Telefon: 0732-164433
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Maria”
Ardud, Str. Bucureşti Nr. 48
Telefon: 0261-771620

Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Terezia”
Carei, Str. Someș Nr. 11
Telefon: 0261-865754
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Rita”
Tăsnad, Str. Mihail Sadoveanu Nr. 3
Telefon: 0261-827872

Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Carol”
Sighetu Marmației, Str. I. M. Apşa Nr. 17.
Telefon: 0262-310881
Vișeu de Sus, Str. T. Vladimirescu Nr. 8
Telefon: 0262-352606
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sf. Varvara”
Baia Mare, Str. G.Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058
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OPORTUNITĂȚI DE VOLUNTARIAT
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Voluntariatul este un mod de viață
În cursul anului 2017 în activitatea Organizației Caritas a Diecezei Satu
Mare s-au implicat peste 500 de voluntari.
Centrul Social Deschis „Sf. Paul“ a fost
înființat în 2002, beneficiarii centrului fiind
tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de
ani, care fiind într-o perioadă a căutării
personalităţii lor întâlnesc dificultăţi în
relaţionarea cu semenii, consolidarea unei
independenţe emoţionale, dezvoltarea
intelectului, constituirea unui sistem de
valori civice, alegerea unui partener şi prezintă interes pentru implicarea activă în
modelarea stilului lor de viaţă.
Centrul „Sfântul Paul“ are o strânsă
colaborare cu liceele din Satu Mare, organizând regulat: traininguri start up în

cadrul cărora elevii din clasele a IX-a au
ocazia să participe la teambuildinguri,
precum și consiliere și orientare profesională pentru tinerii din clasa a XII-a.
Voluntariatul este un mod valoros și
totodată distractiv de petrecere a timpului
liber. În cursul anului 2017 sute de voluntari au oferit un ajutor important în
organizarea a numeroase evenimente
comunitare, precum: Maratonul de Solidaritate, închiderea festivă a proiectului
„Clopoțelul sună pentru toți!“, „Gala Voluntariatului în Servicii Sociale”, acțiunea de
solidaritate „Un Milion de Stele“.

Voluntari la Centrul pentru Vârstnici „Sf. Iacob”

Nu există Maraton fără voluntari la start

În data de 4 octombrie a fost organizat „Festivalul Voluntarilor” în parcul central
Satu Mare, la care au participat și angajații organizației Caritas. Tinerii care au
vizitat standul Caritas au avut ocazia să cunoască serviciile sociale, precum și
domeniile de activitate ale organizației la care voluntarii pot participa în mod activ.
Elevii care și-au manifestat interesul față de voluntariat au completat diferite teste
de personalitate și au avut prilejul să însușească tehnica de realizare a Nodului
Prieteniei. Doamnele Simai Eva, coordonator voluntari și Borsi Zsuzsa psiholog
s-au ocupat cu mare drag de actualii și viitorii voluntari.
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S-a încheiat
proiectul VOLO
În cadrul Galei VOLO Caritas a
premiat voluntarii care au sprijinit
activitatea organizației.
Organizația Caritas a Diecezei Satu
Mare a participat în calitate de partener
în proiectul intitulat „Rețea regională de
voluntariat în servicii sociale Bihor-Satu
Mare-Sălaj (VOLO)”, derulat în perioada
februarie 2016 - iulie 2017.
În cadrul “Galei Voluntariatului în Servicii Sociale“, organizată în data de 18 mai
la Satu Mare, au fost premiate și cele 13
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instituții școlare, 14 ONG-uri și 9 instituții
Caritas cu care organizația a avut o colaborare strânsă în ceea ce privește implementarea proiectului VOLO.
Proiectul VOLO a avut ca obiectiv dezvoltarea și promovarea activității ONGurilor din domeniul social prin crearea unei
rețele regionale de voluntariat. Prin acțiunile desfășurate în cadrul VOLO, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a reușit
să implice peste 500 de voluntari în diverse acțiuni de caritate și solidaritate.
Colaborarea cu voluntarii nu s-a încheiat
după evenimentul festiv. Mulți tineri prezenți
la gală și-au semnalat intenția de a sprijini în
calitate de voluntari a XI-a ediție a Maratonului
de Solidaritate al Caritas în data de 10 iunie.
Festivitatea s-a încheiat cu o minipetrecere.

În cadrul proiectului VOLO a avut loc un
schimb de experiență în Elveția. Echipa
VOLO din Satu Mare a fost reprezentată de
Simai Éva – coordonator voluntari și elevele
Szilágyi Anett și Kis Izabella de la Colegiul
Național „Kölcsey Ferenc”.
În Elveția, sătmărencele au făcut cunoștință cu programele inițiate de organizația
Caritas Luzern ca „Bergeinsatz” sau
„youngCaritas”. Tinerele au realizat că
există infinite posibilități pentru a face un
bine și că adesea e nevoie de o mână de
ajutor chiar acolo unde te aștepți mai puțin.
Programul participanților a fost unul
destul de încărcat, dar și-au făcut timp
și pentru câte-o vizită în oraș. Echipa
sătmăreană a descoperit minunatele
biserici din Luzern și a vizitat muzeele și
universitatea din Zürich.

Viitorul trebuie să aparțină tinerilor
Proiectul implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în perioada septembrie 2017 și august
2018 și-a propus ca scop facilitarea angajării și menținerea pe piața forței de muncă a 100 de tineri.
Obiectivul proiectului intitulat “The Future
is Our 3“ („Viitorul ne aparține 3”) este pregătirea pentru integrarea pe piața forței de
muncă a 100 de tineri cu vârsta cuprinsă
între 17 și 25 de ani (dintre care cel putin
60% proveniți din medii defavorizate), având
domiciliul pe raza județului Satu Mare.
Proiectul derulat în perioada septembrie 2017 – august 2018 este finanțat de
Fundația ERSTE în cadrul programului de
Parteneriat Rom, prin intermediul organizației non-profit de consultanță și dezvoltare SIMPACT.
Tinerii cooptați în proiect beneficiază
de o serie de traininguri în cadrul cărora
au prilejul de a se familiariza cu cerințele
și exigențele angajatorilor și însușesc
cunoștințe practice legate de modul de
realizare a unui CV, a unei scrisori de
intenție dar și despre modul în care trebuie să se pregătească pentru un interviu.
După aceasta tinerii primesc suport profesional din partea specialiștilor organizației pentru a găsi un loc de muncă în
funcție de nevoile, aptitudinile și nivelul

de școlarizare al fiecăruia. Păstrarea
locului de muncă va fi sprijinită prin organizarea unor întâlniri regulate sub forma
de grupuri de suport.
În cadrul proiectului se vor constitui
patru grupuri de formare. Primul grup a
pornit în luna octombrie 2017 și a finalizat
instruirea în luna decembrie. Printre participanți au fost tineri din Satu Mare, dar
și din mediul rural, din Ardud, Lazuri, Odoreu, Turulung, persoane care studiază
încă, dar și tineri care și-au întemeiat deja
o familie.
Până în luna mai (inclusiv) vor porni
grupuri noi din două în două luni, oferind
posibilitatea pentru 100 de tineri în total
să se angajeze pe câmpul muncii.
Tinerii aflați în căutarea unui loc de
muncă, interesați de oportunitățile oferite
de acest training, pot obține informații la
numărul de telefon 0261-710464, de luni
până vineri între orele 8 și 16, sau personal
la sediul Organizației Caritas a Diecezei
Satu Mare situat în Satu Mare, pe str. Lükő
Béla nr. 15, etajul I.
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Misiunea noastră este să ajutăm
În colaborare cu partenerii săi locali și externi, Organizația Caritas aduce
o rază de speranță și îmbunătățește viața a mii de oameni.
Dacă în primii ani de la înființare principala activitate a organizației a constat în
distribuirea ajutoarelor sosite din străinătate, cu trecerea timpului, Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare a încercat să
ofere soluții pe termen lung problemelor
sociale. Astfel s-au conturat cele patru mari
domenii de activitate ale organizației:
programele pentru copii, pentru persoane
cu dizabilități, pentru vârstnici și programele sociale de suport și intervenție.
Cu toate acestea, situații de urgență
există și în prezent, iar spiritul creștin ne
obligă să ajutăm acolo unde și așa cum

putem. Cantinele sociale ale organizației
oferă zilnic o masă caldă celor nevoiași,
iar centrele de resurse pentru integrare
socială şi profesională ale Caritas oferă
sprijin imediat, dar și pe termen lung celor
aflați în dificultate.
Cu sprijinul partenerilor locali, naționali
și internaționali, Caritas distribuie anual
mii de pachete de ajutor conținând îmbrăcăminte, alimente neperisabile și produse
igienico-sanitare grupurilor vulnerabile. În
perioada sărbătorilor religioase distribuim
mâncare gătită, de obicei sărmăluțe, celor
aflați în nevoie.

În 2018 Cantina Socială din Satu Mare
sărbătorește 25 de ani de existență, iar cea
din Baia Mare 20 de ani. De-a lungul
deceniilor, cele două unități au oferit masă
gustoasă și hrănitoare pentru mii de nevoiași. Beneficiarii cantinelor la sfârșit de
săptămână primesc alimente neperisabile,
astfel fiindu-le asigurată hrana și în
această perioadă a săptămânii.

Datele noastre de contact
Cantina Socială Caritas
Satu Mare, Bul. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261-712521
Cantina Socială Caritas
Baia Mare, Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058
De sărbători am oferit pachete de ajutor
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Căutăm soluții
împreună

Fiecare ghiozdan - o nouă șansă

Centrul de Resurse pentru Integrare
Socială și Profesională oferă suport persoanelor aflate în dificultate și familiilor
acestora, precum și celor în căutarea unui
loc de muncă. Acest sprijin poate fi de
natură materială pentru ameliorarea situațiilor de criză dar și profesională prin
consiliere individuală și de grup cu scopul
de a influența într-o direcție pozitivă
modul de viață a grupurilor vulnerabile.
Donațiile primite de la cetățeni cu sensibilitate socială - alimente neperisabile,
produse de igienă, îmbrăcăminte etc. sunt distribuite de asemenea de personalul
centrelor de resurse ale Caritas.

Partenerii externi ai Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare organizează
regulat acțiuni de colectare de ghiozdane
pentru școlarii care frecventează centrele de copii ale Caritas. În 2017
organizația a încercat să implice în
colectare și comunitatea locală. În acest
sens, Caritas a apelat la ajutorul
cetățenilor, îndemnându-i să
doneze ghiozdanele folosite,
dar aflate într-o stare bună
ale copiilor și nepoților lor,
școlarilor de la „Casa
Prieteniei”. Acțiunea
s-a desfășurat în perioada 28 august - 8
septembrie. Ghiozdanele donate au
fost preluate la
Centrul de Resurse
pentru Integrare
Socială și Profesională

Centru de Resurse pentru Integrare
Socială şi Profesională Satu Mare,
Str. B. Șt. Delavrancea Nr. 9
Telefon: 0261-716282
Centru de Resurse pentru Integrare
Socială şi Profesională
Carei, Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531
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Organizația Caritas a demarat o acțiune de colectare de ghiozdane.
din Satu Mare. Szűcs Ritta, coordonatoarea
instituției susține că sătmărenii au
început să aducă ghiozdane
chiar din prima zi a acțiunii. Tot
în prima zi a fost donat un
ghiozdan roz Hello Kitty, a cărui
proprietară a compus și o scrisorică destinată viitoarea purtătoare.
„Dragule nou proprietar! Îți ofer
ghiozdanul meu. Primește-l cu
mult drag! Mi-a adus multe
clipe fericite. Să-ți aducă
bucurie! Să crezi în tine!”
Prin donațiile făcute, cetățenii au oferit un sprijin
copiilor de la „Casa Prieteniei”
ca ei să frecveteze școala
mai cu drag.

La Carei cetățenii s-au implicat în număr mare

Am premiat cea mai bună echipă de voluntari

Ne-am asumat un rol în dezvoltarea
municipiului Carei și Satu Mare
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
a participat în calitate de partener în proiectele de realizare a strategiilor de dezvoltare
socială a comunităților marginalizate din
municipiile Satu Mare și Carei.
Proiectele finanțate prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, au
abordat o metodă inovatoare de realizare
a strategiilor locale și anume acela de
implicare activă a membrilor comunităților
marginalizate dar și a factorilor interesați.
În cadrul a numeroase întâlniri de lucru
și evenimente variate echipele de proiect au
mobilizat și animat comunitățile locale co-

optând numeroase persone fizice și juridice
să devină membrii Grupurilor de Acțiune
Locale înființate în cadrul proiectelor.
În timp ce proiectul derulat în municipiul
Carei a țintit dezvoltarea a trei zone marginalizate: Dankó Pista, Iuliu Maniu – Doina și
Dr. Marinescu – Eliberării, proiectul implementat în Satu Mare și-a propus ca scop dezvoltarea a patru zone urbane marginalizate:
Ostrovului, Crângului, Horea și Toamnei.
Cele două proiecte au avut ca și finalitate înființarea a câte unui Grup de Acțiune
Local și realizarea strategiilor de dezvoltare locală a celor două localități.

Titlu proiect:
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
prin abordarea Dezvoltării Locale Plasată
sub Responsabilitatea Comunității
în Municipiul Carei
Valoare: 221.936,01 lei
Perioada de implementare:
august - noiembrie 2017
Beneficiari: Primăria Municipiului Carei,
Agenda Setting Srl, Asociația Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare
Titlu proiect:
Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locală
și înființarea Grupului de Acțiune Local
al municipiului Satu Mare
Valoare: 226.041,55 lei
Perioada de implementare:
septembrie - decembrie 2017
Beneficiari:
Primăria Municipiului Satu Mare,
OTP Consulting România Srl,
Asociația Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare
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Fotografii: Virág Botond

Am pornit la drum împreună în scop caritabil și în 2017
450 de persoane au participat la Maratonul de Solidaritate aflat la a XI-a ediție. Sponsorul evenimentului,
compania Autonet a oferit un sprijin în valoare de 4500 euro programelor destinate vârstnicilor.
Pentru a face un bine pentru comunitate
câteodată e nevoie doar de un singur pas
făcut în acest sens. Chiar la acesta i-a îndemnat pe cetățeni sloganul Maratonului
Caritas din 2017: „Grijă și iubire în fiecare
pas!”. Organizația Caritas a Diecezei Satu
Mare a dedicat anul 2017 domeniului îngrijirii vârstnicilor, de aceea scopul Maratonului de Solidaritate a fost întărirea solidarității față de semenii noștri de vârsta
a treia, respectiv oferirea unui prilej pentru
fiecare sătmăren cu sensibilitate socială
40
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să poată facă ceva pentru vârstnicii din
comunitatea noastră.
În 2017 maratonul a avut o nouă destinație: terenul de fotbal din comuna Vetiș.
Startul a fost dat în centrul vechi, pe P-ța
Libertății Nr. 20, în data de 10 iunie, la ora
8.30. După ocolirea parcului central, participanții au parcurs aleea Corneliu Coposu,
au trecut prin centrul nou, apoi au urcat
pe dig sub podul Golecu, iar după aceea,
pe partea dinspre Micro 16 a digului, au
mers până la terenul de fotbal din Vetiș.

La finish, participanții au fost serviți cu
câte-o porție de gulaș gustos de către
gazdele din Vetiș.
Sponsorul principal al evenimentului a
fost și de această dată compania Autonet,
iar Primăria Comunei Vetiș și Cercul Cultural „Vetési Albert” s-au implicat în calitate
de co-organizatori.
După parcurgerea traseului participanții
au avut posibilitatea să aleagă dintre
programe foarte variate. Școala de dresaj
canin „Dog Training” a prezentat o demon-

strație de dresaj pregătită special pentru
acest eveniment. Nu au lipsit nici jocurile,
competițiile individuale și de familie,
tombola. Datorită companiei Autonet s-a
învârtit și „Roata norocului”.
În corturile de informare Caritas specialiștii organizației care activează în domeniul programelor pentru vârstnici au oferit
celor interesați multe informații utile despre cum putem să ne menținem condiția
fizică și mentală, cum să-i îngrijim pe
membrii de familie imobilizați la pat, cum
să prevenim/ să tratăm escara etc.
Participanții cărora îi face plăcere să
descopere locuri noi și îi interesează
istoria locală, au avut prilejul să facă o
plimbare până la Capela Vlad din Vetiș, un
monument unic, realizat de Vlad Karoly,
în amintirea fiului său, Endre, decedat la
vârsta de 22 de ani pe frontul din Galiția.
Participanții la maraton au putut vizita de
asemenea și biserica reformată din localitate, recent restaurată, la care au vizionat
o expoziție din relicvele găsite în timpul
restaurării.
Transurban a sprijinit și în 2017 Maratonul de Solidaritate prin punerea la dispoziție a unei curse speciale care a pornit
chiar de lângă terenul de fotbal din Vetiș
și i-a transportat pe călători până pe
Drumul Careiului.
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Cele un milion de stele suntem noi
În data de 20 octombrie 2017 s-au aprins candelele solidarității la Satu
Mare și la Sighetu Marmației în cadrul acțiunii „Un Milion de Stele”.
Mulți sătmăreni își vor duce aminte cu
drag de ultima zi de toamnă însorită din
2017. Cei care au participat la evenimentul
de solidaritate „Un Milion de Stele” organizat de Caritas, s-au bucurat de razele
blânde ale soarelui, iar sufletul lor a fost
luminat de sentimentul solidarității.
Evenimentul a avut o nouă locație: Turnul Pompierilor, aleasă în așa fel încât să
sprijine mesajul acțiunii, sugerând că
trebuie să veghem asupra comunității
noastre, precum veghează Turnul Pompierilor asupra orașului.
La ora 17 PSSa episcop Eugen Schönberger a deschis evenimentul adresânduse celor prezenți atât în limba maghiară,
cât și în limba română. Episcopul i-a
mulțumit participanților că sunt prezenți
la acțiunea de solidaritate nu doar pentru
că sunt oameni cu credință, dar și în calitate de creștini dornici să ajute. Directorul
Organizației Caritas, Ladislau Lang a rostit
și el câteva cuvinte emoționante. „Cele un
milion de stele suntem noi, cei care ne-am
adunat aici” – a afirmat directorul, adău42
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gând că mesajul acțiunii trebuie să ne
călăuzească viața în fiecare zi.
Episcopul a aprins simbolic prima
candelă a solidarității, evenimentul fiind
astfel deschis. Dula András și Bandula
Andor de la Filarmonica „Dinu Lipatti” au
cântat piese clasice și moderne la chitară
și vioară. Voluntarii Caritas au oferit celor
prezenți ceai și pogăcele pe tot parcursul
evenimentului, contribuind și astfel la crearea unei atmosfere prielnice pentru a
petrece timpul împreună într-un mod relaxat, plăcut.
La fața locului au fost expuse fotografiile participante la concursul „Zile
argintii la o vârstă de aur”, cei prezenți
descoperind cu mult interes frumusețea
vârstei a treia prezentată dintr-o multitudine de perspective.
Pe toată durata evenimentului „Un
Milion de Stele” participanții au beneficiat
de acces gratuit în Turnul Pompierilor,
foarte mulți profitând de ocazia unică de
a vedea de sus luminile orașului și cele
ale candelelor.

Și la Sighet
au ars candelele
Acțiunea de solidaritate „Un Milion de
Stele” organizată de echipa Caritas a Diecezei Satu Mare la Sighetu Marmației, în data
de 20 octombrie, în Parcul Central al orașului, s-a bucurat de succes. În procesul de
pregătire al evenimentului s-au implicat
atât angajații organizației, cât și membrii
Centrului de Zi pentru Vârstnici din Sighet
al Caritas. Domnul preot Reszler Mihály a
fost alături de echipa Caritas în organizarea
și derularea evenimentului. Mulți sigheteni
au simțit importantă participarea lor la acțiunea de solidaritate aflată la a VIII-a ediție.
Prin donațiile făcute, cei prezenți au sprijinit
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Carol”.
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S-a întâmplat
tot în 2017

Hramul Preasfintei Inimi a lui Isus
reprezintă unul dintre cele mai importante
evenimente ale anului pentru Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare. La hramul
organizat în data de 25 iunie, au fost prezenți atât colegii din județul Satu Mare,
cât și cei din Maramureș.

Biroul central al Organizației Caritas a
Diecezei Satu Mare s-a mutat din Piața
Libertății Nr. 20 pe strada Lükő Béla nr. 15,
în Centrul Social Deschis „Sfântul Paul”.
Imobilul situat la colțul străzilor Lükő Béla
și Marsilia a fost extins și recompartimentat
în așa fel încât să fie creat spațiul adecvat
pentru biroul central, dar să se mențină în
continuare spațiul necesar pentru derularea activităților asigurate pentru tineri de
Centrul „Sfântul Paul”.
Vicarul episcopal, pr. dr. Hankovszky
Ferenc a sfințit noile spații ale centrului și
le-a predat spre folosire.
Șapte copilași care frecventează “Casa
Prieteniei” al Caritas au primit pentru prima
dată Sfânta Împărtășanie, primindu-l pe
Iisus pentru prima dată în inima lor, în data
de 28 mai, duminică, la biserica romanocatolică “Sf. Terezia Mică” din Satu Mare.
Preotul Istvánfi Szilárd s-a ocupat de
pregătirea copiilor pentru luarea acestei
decizii importante. Pe lângă părinți, și
colegele noastre de la “Casa Prieteniei” au
participat la acest eveniment deosebit.
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Organizația Caritas a Diecezei Satu
Mare a fost reprezentată de doamna
Huszti Monica, director executiv, la
întrunirea anuală a Confederației Caritas
organizată în luna aprilie 2017 la Iași.

După festivitatea organizată în cinstea
Sfintei Elisabeta, voluntarii Caritas au
împărțit mâncare gătită persoanelor aflate
în dificultate pe aleea Neajlov, situată în
cartierul Micro 14 din Satu Mare.

La slujba organizată cu prilejul Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice în data
de 2 octombrie 2017, au fost prezenți și
membrii Centrului de Zi “Speranța” al Caritas.
În numele clubului, Rozalia Puiu a oferit
cadou episcopului Schönberger Jenő un
coșuleț origami, realizat în culorile Caritas.

Viața și atitudinea altruistă a Sfintei
Elisabeta a fost, este și va rămâne un
model demn de urmat. De aceea, la festivitatea organizată la Satu Mare în data
de 19 noiembrie 2017, în memoria Sfintei
Elisabeta, au fost prezenți și angajații
Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare.

În luna februarie, la sediul central al Caritas ne-au vizitat oaspeți speciali: 8 membri
ai corului de copii și tineret Creaktiv. Corul
înființat în anul 1994, în localitatea St. Marienkirchen (Austria) și-a propus ca scop
sprijinirea copiiilor aflați în dificultate.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
colaborează de 18 ani cu acest cor minunat.
Membrii corului au sosit la Satu Mare cu
prilejul derulării unui proiect comun, dar s-au
implicat cu mult drag și în împărțirea de
pachete destinate persoanelor nevoiașe.
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Numărul de beneficiari în anul 2017
Programe pentru copii și tineri

Centrul de Zi „Don Bosco” Satu Mare...................................................43
Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare...........................97
Centrul Comunitar „Sf. Martin de Tours” Turulung*..........................149
Centrul de Zi „Integretto” Ardud*........................................................130
Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” Baia Mare*....................149
Centrul Social Deschis „Sf. Paul” Satu Mare.....................................563
(242 elevi + 321 voluntari)
Total: 1.131

Programe pentru persoane cu dizabilități

Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei.............................24
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” Satu Mare.......................................131
Centrul de Reabilitare Carei..................................................................61
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională „Casa Perla”
Homorodu de Jos*................................................................................33
Total: 249

Programe pentru persoane în vârstă

Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sf. Iacob” Satu Mare*.........................23
Centrul de Zi „Speranța” pentru Vârstnici Satu Mare........................125
Centrul de Zi pentru Vârstnici Carei.....................................................55
Centrul de Zi pentru Vârstnici Turulung...............................................20
Centrul de Zi pentru Vârstnici Baia Mare.............................................34
Centrul de Zi pentru Vârstnici Sighetu Marmației...............................32
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Hildegarda” Satu Mare*...........421
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Terezia” Carei*............................63
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Elisabeta” Petrești*....................45
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Maria” Ardud*...........................104
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Kiwanis” Homorodu de Jos.............41
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Augustin” Beltiug........................55
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Rita” Tășnad*..............................53
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Varvara” Baia Mare*.................113
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Carol” Sighetu Marmației.........127
Total: 1.311

Programe sociale de suport și intervenție

Cantina Socială Satu Mare*..................................................................67
Cantina Socială Baia Mare*..................................................................63
Centrul de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională Satu Mare....372
Centrul de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională Carei.............87
Total: 589

*Instituții care în anul 2017 au beneficiat de subvenții de stat,
conform Legii Nr. 34/1998
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Numărul total de beneficiari în anul 2017: 3.280

Structura veniturilor și cheltuielilor în anul 2017
Structura veniturilor

Venituri din donații
Venituri din cotizația membrilor
Subvenții de la bugetul local
Subvenții de la bugetul de stat
Venituri de la CJAS
Granturi
Venituri din sponsorizare
Alte venituri
Venituri din activități comerciale

Structura cheltuielilor
Programe socio-educative
Programe socio-caritative
Îngrijire la domiciliu
Programe pentru persoane cu dizabilități
Programe pentru vârstnici
Cheltuieli cu activitatea economică
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Partenerii noștri în anul 2017

Germania

Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Anne Klar
Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau
und römisch-katholische Pfarren
der Diözese Passau
Caritasverband für den Landkreis BreisgauHochschwarzwald e. V., Freiburg
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung,
Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn
und Kolpingfamilie, Obererbach
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Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Rieden
Familie Gerdes
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Feuerwehrdirekthilfe Regensburg
Jugendamt BDKJ – Passau
Katholische Kirchenstiftung Bibergau,
„Rumänienhilfe”
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Kindergruppe “Villa Kunterbunt”,
Wolfenbüttel
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten
Herzen Jesu, Münster- Hiltrup
Renovabis, Freising
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”,
Mühldorf am Inn
Römisch-katholische Pfarre „St. Pankratius”,
Anröchte
Römisch-katholische Pfarre „St. Vitus”,
Löningen

Römisch-katholische Pfarren „St. Antonius”
und „St. Joseph”, Essen-Horst
Römisch-katholische Pfarren „St. Franziskus”
und „St Barbara”, Ibbenbüren/Recke
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde
St. Willibrord, Herzogenrath
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs,
Kempten, Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.v.
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg
und Saffig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser,
Münster
Verein für mehr Humanität und Frieden,
Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing

Austria
România
Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katholische Pfarre, Neumarkt an der Ybbs
Caritas der Diözese Innsbruck
Caritas Lager Nord, Wien
Caritas Österreich, Wien
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe, Linz
ERSTE Stiftung, Wien
H. Stepic CEE Charity
Kiwanis-Club Schwaz
Landschaftliche Pfarre Mariahilf, Innsbruck
ORA International, Schärding
Pfarre „St. Barbara”, Schwaz
Römisch-katholische Pfarre „Maria
Himmelsfahrt”
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese
Innsbruck, Igls, Inzing, Ötztal-Bahnhof
Rotes Kreuz, Wien, Linz, Mödling
„Rumänienhilfe” Schärding
Schule Hippach, Zillertal

Asociația „Stea”, Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociația pentru Relații Comunitare,
Cluj Napoca
Autonet Import SRL
Caritas Alba Iulia
Caritas Catolica Oradea
Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Maramureș
Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Satu Mare
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Centrul de Resurse pentru Comunitățile
de Romi, Cluj Napoca
Congregația Surorilor Piariste, Carei
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Carei,
Livada, Petrești, Pișcolt, Tășnad, Turulung,

Sanislău, Satu Mare, Sighetu Marmației
și Viile Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Satu Mare
Dräxlmaier Satu Mare
Exclusiv LV SRL
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația pentru Comunitate
Fundația Hans Lindner, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Garden Design
Inspectoratul Județean de Poliţie Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
MOL România
Neptun Company SRL
Primăria Vetiș
Primăria Municipiului Satu Mare
Rotary Club Satu Mare
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare,
Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială
Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială
Satu Mare
Stela Maris, Carei
Universitatea Babeș-Bolyai – Extensia
Satu Mare
Weingut Brutler & Lieb SRL
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Alte țări europene

Parteneri media
Județul Satu Mare
City Rádió
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei
ITV
Radio Transilvania
satumarenews.ro
satumareonline.ro
szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare

Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc,
Česká republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Rep.
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Katolická Charita Hradec Králové,
Česká republika
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens,
Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Rejtett Kincsek Down Egyesület Nyíregyháza
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”,
Bozen, Italien
Stiftung „Sonnenblume, Hoffnung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz
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Județul Maramureș
Bányavidéki Új Szó
Graiul Maramureșului
maramedia.ro
nagybánya.ro
szigetiporta.ro
TV Sighet
România
Allgemeine Deutsche Zeitung
Radio România Cluj
romkat.ro
Vasárnap
Ungaria
Duna TV
MTVA

Contact:
Str. Lükő Béla Nr. 15,
440061 Satu Mare
Tel: (0040) 261 710 464
Fax: (0040) 261 712 011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare
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