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ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA CARITAS
A DIECEZEI SATU MARE

„Totul este har!”
Sfânta Tereza a Pruncului Isus

Stimate Cititor,
an de an răsfoiesc Raportul Anual al Organizației noastre Caritas și sunt mândru de
roadele muncii bine făcute. Se putea face
oare mai mult, mai bine? – nu știu, dar mă
bucur de ceea ce am reușit să realizăm.
Raportul Anual este o oglindă în viața
Caritas-ului nostru Diecezan și totodată un
instantaneu! Ne privim zilnic în oglindă, apoi
uităm cum arătăm, dar instantaneul ne imortalizează. Ceea ce țineți acum în mână,
dragi Cititori, este jurnalul anului 2018 imortalizat în poze și cuvinte. Citesc cu bucurie
aceste rapoarte, privesc cu bucurie aceste
imagini, pentru că ele sugerează că munca
și sacrificiile angajaților Caritas nu au fost
fără de rost, căci ei au șters multe lacrimi, au
făcut pe mulți să zâmbească, au redat multora încrederea în Providență.
Totul este har! – spun colegii noștri, noi
ne-am făcut doar treaba, creșterea în suflete, curajul, bucuria, credința au fost date
de Dumnezeu – adevărat că prin intermediul
nostru. Dar cel mai important este totuși El,
Dumnezeu! Este o onoare pentru noi că am
avut prilejul să fim colaboratorii Săi.

În calitate de episcop al Diecezei, doresc să aduc mulțumiri colegilor și voluntarilor noștri, cât și partenerilor – prietenilor
noștri interni și externi, pentru că fără ei
Dieceza noastră nu ar fi putut realiza atât
de multe lucruri frumoase și bune în anul
ce a trecut!
Adevărat, totul este har! Și harul, de obicei, lucrează în liniște și pe ascuns. Totuși,
pe paginile acestui raport pot fi surprinse
roadele harului divin. De aceea, să-l slăvim
în primul rând pe Dumnezeu pentru toate
acestea!
În ceea ce privește viitorul, mă adresez
tuturor cu îndemnarea Sfântului Apostol
Petru: „Ca niște buni ispravnici ai harului
felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să
slujească altora după darul pe care l-a
primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească
cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o
dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile
să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a
căruia este slava și puterea în vecii vecilor!
Amin.” (1Pt 4,10-11)

28 februarie 2019, Satu Mare

Cu binecuvântare duhovnicească,
+Eugen episcop

Stimate Cititor,
în momentul când Preasfințitul Părinte Episcop mi-a încredințat conducerea Organizației Caritas a Diecezei noastre, am simțit teamă și totodată bucurie. Teamă, pentru că în
lipsa unei experiențe, prin nepricepere e
mai ușor să strici, decât ridici; teamă, pentru că am preluat o organizație valoroasă a
cărei cârmuire este o imensă provocare.
Bucurie, pentru că nu există poate un lucru
mai nobil, mai frumos pe lumea asta, decât
să reușești să faci chipurile mult încercate
să zâmbească din nou; bucurie, pentru că
am devenit membru al unei familii noi de
specialiști conștiincioși și devotați. Îmi
aduc aminte adesea de spusele „bunicilor
mele de suflet”, Anna Dickmann și Hanni
Rolfes: o sarcină deloc ușoară, dar foarte
frumoasă.
Mă gândesc cu bucurie la autoritățile
locale, la partenerii noștri interni, la binefăcătorii care ne sprijină munca. Multe instituții și multe persoane s-au aliat în vederea
bunăstării întregii comunități. Persoane și
instituții care nu se mulțumesc să arate cu
degetul către problemele sociale și să indice direcția bună stând pe marginea drumului, ci care aduc sacrificii, și nu puține, pen-

tru dezvoltarea comunității noastre. Ei știu
bine că nu e suficient să oferi o porție de
mâncare, sarcina adevărată este ridicarea
întregului om, căci scopul nostru nu este
doar să oferim ceva, orice semenilor noștri
aflați în nevoie, acordând un ajutor imediat
într-o situație concretă, ci să redăm acestora demnitatea lor umană primită de la Lisus,
ca apoi la rândul lor, impregnați de lumină
să se implice și ei în ajutarea altora.
Organizația noastră a fost înființată în
urmă cu 29 de ani și funcționează datorită
prietenilor noștri fideli externi care au lucrat
neostenit pentru binele nostru. Întâlnindu-i
am fost martorul credinței active, puterea
și frumusețea dragostei necondiționate.
Sunt recunoscător pentru toate acestea și
aș dori ca cititorii acestui raport, pe lângă
munca imensă a colegilor noștri să vadă și
credința și bunăvoința partenerilor noștri
din străinătate.
Raportul Anual al Organizației Caritas
este o mărturie a credinței active și a iubirii
slujitoare. Este totodată o invitație pentru
Cititor: credința și dragostea Dumneavoastră vor face lumea mai frumoasă.
Veniți, să pornim împreună pe acest drum!

28 februarie 2019, Satu Mare

Cu respect,

Ioan Roman, director general
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Centrul de Zi
„Don Bosco”
Satu Mare
Bul. Cloşca Nr. 68
Telefon: 0261-721529

Centrul Comunitar
„Sf. Martin de Tours”
Turulung
Str. Principală Nr. 13
Telefon: 0261-836080

Centrul Social Deschis
„Casa Prieteniei”
Satu Mare
Bul. L. Blaga Nr. 19/A
Telefon: 0261-760955

Centrul Comunitar
„Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare
Str. Macului Nr. 10
Telefon: 0262-277498

Centrul de Zi
„Integretto”
Ardud
Str. Ștefan cel Mare Nr. 76
Telefon: 0261-771715

Centrul Social Deschis
„Sf. Paul”
Satu Mare
Str. Lükő Béla Nr. 15
Telefon: 0261-710464

Sprijinim copiii și tinerii în croirea unui viitor mai demn, mai bun
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
în anul 2018 în cele cinci centre pentru copii
ale sale a organizat programe pentru 522
de preșcolari, școlari și tineri proveniți din
medii defavorizate.
Specialiștii organizației sprijină dezvoltarea și integrarea socială a copiilor aflați
în situație de risc prin cele mai moderne
metode de predare și învățare.
Pedagogii care activează în centrele de
zi pentru copii ale Caritas colaborează
strâns cu educatoarele, învățătoarele și pro
fesorii instituțiilor de învățământ în care

studiază copii care vin la centre. Ei orga
nizează activități comune la care participă
copii proveniți din medii defavorizate îm-
preună cu colegii lor de clasă.
Colaborarea dintre centrele pentru copii
ale Caritas este de asemenea foarte bună.
Beneficiarii acestora se întâlnesc regulat
în cadrul unor evenimente și acțiuni. Aceste
întâlniri oferă posibilitatea copiilor să facă
schimburi de experiență, să facă cunoștință
cu modele de urmat.
Specialiștii centrelor Caritas pun accent
deosebit pe responsabilizarea și implicarea

familiilor copiilor. Responsabilizarea părin
ților se face prin intermediul unor activități
comune de educare în cadrul cărora ei au
posibilitatea 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, dacă doresc să se angajeze.
Centrul Social Deschis „Sf. Paul“ din Satu
Mare oferă sprijin pentru 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. Voluntariatul este un
mod valoros de petrecere a timpului liber
promovat de angajații centrului. În anul
2018, 197 voluntari au sprijinit munca
organizației, implicându-se activ în or-
ganizarea și derularea evenimentelor de
solidaritate și caritate.
Raport Anual 2018
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Ziua Mamei, marcată la Centrul „Don Bosco”

O zi de neuitat

Grupa maghiară a Centrului de Zi „Don Bosco” a felicitat mamele de ziua lor într-un
mod mai special. Educatoarele Kocsis Katalin și Urbán Vári Enikő le-au invitat pe mămici să pregătească brioșe împreună cu
copiii lor.
Mai intâi, micuții au învățat ingredientele, respectiv cantitatea exactă necesară
din fiecare. Apoi au și aplicat cunoștințele
însușite: au adăugat rând pe rând ingredientele, amestecându-le corespunzător.

Preșcolarii din grupa română și maghiară
a grădiniței „Don Bosco” au sărbătorit Ziua
Copilului împreună cu părinții lor.
Educatoarele Pek Adriana și Urbán Vári
Enikő au pregătit competiții, jocuri, în care
au implicat și mămicile preșcolarilor.
Membrii echipei „Casa Prieteniei” — Reimer Vanda, Georgeta Vizireanu și Vegh Ottilia — au sprijinit munca colegelor lor pe tot
parcursul evenimentului, contribuind astfel
la succesul acestuia.
„Gătitul împreună este o experiență care o însoțește pe copil de-a lungul vieții sale. Sentimentul succesului avut în pregătirea prăjiturelelor,
mirosul, gustul brioșelor, fețele mămicilor care
străluceau de bucurie și timpul petrecut împreună, va fi o amintire pe care copilul o va păstra.”
Urbán Vári Enikő, educatoare

Copiii au așteptat cu nerăbdare să le vină
din rândul, fiind foarte încântați de această
activitate comună cu părinții lor.
Educatoarea Kocsis Katalin a propus
mămicilor să implice și acasă copiii lor în
treburile bucătăriei, căci gătitul împreună
poate oferi un timp de calitate petrecut în
familie. Mămicile și-au îndeplinit cu drag
10
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sarcinile: au mărunțit ciocolată și au pus
aluatul în forme de silicon.
Pedagogii au organizat această activitate
în speranța ca experiența plăcută să le motiveze pe mame să o repete și acasă. Preșco
larii au delectat mămicile cu un minispecta
col în timp ce brioșele se coceau în cuptor.
Bineînțeles, pe lângă desertul delicios, mamele au primit și câte o floare.

Copilul unui părinte fericit, este și el fericit

De la „Integretto”,
cu drag
Marți, 18 decembrie localnicii care au trecut
prin centrul Ardudului au avut parte de o
surpriză plăcută. Școlarii care frecventează
Centrul de Zi „Integretto”, alături de pedagogii lor au servit fiecare persoană care
avea treabă în centrul orașului cu o cană de
ceai fierbinte, cu cozonac cu mac și cu
nucă. Trecătorii au primit din partea copiilor
și câte o felicitare de Crăciun.

Ziua de 8 martie a fost dedicată în întregime
femeilor la Centrul de Zi „Integretto” al Organizației Caritas. Înainte-de-masă educatoarele grupelor maghiare au organizat o
activitate comună cu mămicile și bunicile
beneficiarilor, iar după-masa părinții și membrii de familie ai școlarilor și ai copiilor din
grupa română au participat la o serbare dedicată Zilei Internaționale a Femeii.
În organizarea și derularea activităților
care au avut loc înainte-de-masă s-au
implicat cu mult entuziasm educatoarele
Keresztesi Noémi, Lécz Aletta, Mutter Andrea și Roter Inez. La eveniment au fost
prezente și Szovati Rodica, coordonatoarea
Centrului „Integretto”, Aurica Lecz, directoarea grădiniței și Sălăjan Kinczel Brigitta,
psihologa centrului. Pedagogii au ales

activitățile în așa fel, încât să ofere posibilitate mămicilor și bunicilor să se cunoască mai bine, și să le cunoască și pe educatoare, respectiv conducerea centrului.
Atmosfera a fost plăcută, prietenoasă, voioasă pe tot parcursul evenimentului. Majoritatea mamelor prezente au fost și ele
beneficiare ale centrului, astfel, relația de
încredere a devenit chiar mai profundă.
„Nu contează dacă ești sărac sau bogat, mămică
sau pedagog, cu toții suntem parteneri. Azi ne
jucăm împreună, ne bucurăm împreună, iar zi de
zi colaborăm pentru dezvoltarea și binele copiilor.”
Keresztesi Noémi, educatoare
Raport Anual 2018
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Show de talente
la „Casa Prieteniei”
Un copil înzestrat cu talent este bucuria și
mândria oricărei mame. Ținând cont de
acest fapt, vineri, 4 mai, cu ocazia Zilei
Mamei, în loc de serbare, echipa centrului
„Casa Prieteniei” a organizat un show de
talente la care a invitat mamele și bunicile
copiilor care frecventează instituția.
În cadrul evenimentului, fiecare școlar
a arătat în ce este el mai bun, fie vorba de
cântat, dans, recitat, desen, kendama, beatbox sau gimnastică. Scopul pedagogilor a
fost ca mămicile să conștientizeze talentul
copilului lor, să simtă bucuria și mândria
constantând că și alții apreciază acest

talent, și astfel să-și sprijine copiii în dezvoltarea abilităților, ca aceștia să aibă parte
de cât mai multe succese chiar și în ceea
ce privește o carieră viitoare.
Florile sunt un cadou binevenit cu orice
ocazie, de aceea la finalul evenimentului
copii au dăruit mamelor câte-un ghiveci cu
flori de care vor avea grijă împreună.

Un eveniment mult așteptat, meci de fotbal: Turulung — Satu Mare
Școlarii care frecventează centrele de copii
ale Caritas se întâlnesc regulat cu ocazia
diverselor activități, evenimente, concursuri
și excursii. Meciurile de fotbal amicale fac
parte din cele mai îndrăgite și așteptate activități comune.
În data de 25 iulie, echipa Centrului Comunitar „Sf. Martin de Tours” din Turulung
a jucat o amicală pe teren propriu cu echipa
Centrului Social Deschis „Casa Prieteniei”
din Satu Mare, iar săptămâna următoare
sătmărenii au fost gazdele partidei.
12
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PROIECT

Muzica și arta crează legături între suflete, înlăturând prăpastia socială
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a
lansat proiectul „Integrare prin muzică și
artă” în luna septembrie a anului trecut pentru a facilita integrarea școlară a unor copii
proveniți din medii defavorizate care frecventează „Casa Prieteniei”, prin intermediul
unor activități creative la care participă și
colegii lor de clasă.
În cadrul proiectului, realizat cu sprijinul
financiar al Clubului Rotary Satu Mare, 30 de
școlari, beneficiari ai Centrului „Casa Prieteniei” au avut posibilitatea să învețe să cânte
la tobe și să participe la ateliere creative
alături de colegii lor de clasă de la Școala
Gimnazială „Ion Creangă” din Satu Mare,
fiind vorba de aproximativ 100 de copii implicați în activitățile proiectului.

Lecții de tobe
De șapte ani, de trei ori pe săptămână se
organizează cursuri de tobe în „Casa Prie
teniei”. Lecțiile sunt susținute de Didi Péter,
artist instrumentist al Filarmonicii „Dinu
Lipatti” Satu Mare. Datorită proiectului 10
școlari au avut posibilitatea să învețe să
cânte la instrumente de percuție.
Pe lângă setul de tobe acustice, cursanții au avut prilejul să cânte și la alte tipuri de
tobe, precum rototom-uri sau bongos-uri.
Activități creative comune
În cadrul proiectului au fost organizate 6
ateliere de creație la care au participat
copii din „Casa Prieteniei” alături de colegii
lor din clasele 0-IV ale Școlii Gimnaziale

„Ion Creangă”. Cu ocazia atelierelor, copiii
au confecționat jucării și decorațiuni din
materiale reciclabile și s-au jucat împreună.
Închiderea festivă a proiectului
Momentul culminant al proiectului a fost
festivitatea de Crăciun, organizată în data
de 14 decembrie. În cadrul evenimentului,
școlarii au confecționat decorațiuni de
Crăciun, iar copiii care au frecventat cursul
de percuție au susținut un mini concert.
Proiectul a deschis noi căi pentru o integrare eficientă, a creat legături mai
strânse între copii, căci ei vor avea parte
încă de foarte multe experiențe școlare
plăcute care merită să fie trăite împreună.
Raport Anual 2018
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Ziua Romilor sărbătorită la Centrul „Sf. Martin de Tours” din Turulung
Specialiștii Centrului Comunitar „Sf. Martin
de Tours” din Turulung depun eforturi pentru a îmbunătăți calitatea vieții romilor marginalizați sociali prin programe educaționale, de dezvoltare comunitară, de informare și prevenție în domeniul sănătății.
Instituția care funcționează sub egida
Organizației Caritas asigură un mediu plăcut, prietenos pentru preșcolarii și școlarii
care o frecventează, și totodată un cadru
potrivit pentru transmiterea valorilor culturii
europene moderne către beneficiari.
Activitatea derulată aici se bazează pe
respectul reciproc și acceptarea alterității.
Pedagogii centrului pun accent deosebit pe
14

Raport Anual 2018

colaborarea cu părinții, încercând să-i implice cât mai mult în dezvoltarea și educarea copiilor lor prin intermediul unor activități și evenimente comune.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor,
Centrul „Sf. Martin de Tours”, în colaborare
cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile
de Romi din Cluj-Napoca a organizat marți,
10 aprilie un picnic familial pe terenul de
joacă al insituției, la care au fost invitați
atât copiii care vin la centru, cât și membrii
lor de familie. Grupul de inițiativă rom din
localitate și-a asumat și el un rol important
în pregătirea și derularea evenimentului.
La concursurile de alergare, dans și ka-

raoke s-au înregistrat în număr mare atât
copii, cât și părinți. Cei prezenți s-au bucurat de succesele fiecăruia și s-au încurajat
reciproc. Boros János, coordonatorul instituției, consideră că sentimentul reușitei întărește încrederea în sine, pentru copii oferind puterea de care au nevoie pentru a se
perfecționa în continuare.
Echipa Centrului „Sf. Martin de Tours”,
în calitate de gazdă a evenimentului, i-a
servit pe concurenți și suporteri cu un gulaș gustos.
Rom înseamnă „om”, iar angajații Centrului „Sf. Martin de Tours” fac tot posibilul
să însemne „om al secolului 21”.

Într-un mediu sănătos suntem și noi sănătoși Sărbătorim împreună
În cadrul proiectului „Un mediu curat și
frumos!”, derulat de Școala Gimnazială
„Vasile Alecsandri” în colaborare cu Centrul
Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” din Baia
Mare, în luna octombrie a fost ecologizat
perimetrul școlii și drumul pe care copiii vin
la școală.
Înarmați cu mănuși și saci, elevii din
clasa a II-a D și a IV-a E, alături de învățătoarele Toma Monica și Bilț Ioana, respectiv pedagoga Duma Cristina, au curățat

zonele prin care trec zi de zi în drum spre
școală, colectând deșeurile selectiv.

Care este cea mai specială zi din an pentru
un copil? Ziua sa de naștere, desigur. Preșcolarii și școlarii de la Centrul Comunitar
„Sf. Francisc de Assisi” din Baia Mare, insti
tuție ce funcționează sub egida Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare, își serbează
împreună zilele de naștere. Angajații cen
trului fac tot posibilul ca sărbătoriții să sim
tă că sunt importanți, că sunt iubiți, că toți
se bucură împreună cu ei. Zilele de naștere
sunt marcate la sfârșitul fiecărui trimestru.

Școlarii au descoperit tainele universului
Un grup de școlari care frecventează Cen
trul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi”, ală
turi de pedagogul Cristina Duma, au vizitat
Complexul Astronomic Baia Mare, primul
planetariu public din România.
Sub cupola acestuia, copiii au călătorit
în spațiu și timp, până la marginile cunoscute ale universului și chiar dincolo de acestea. Vizitatorii au avut ocazia să se familiarizeze și cu principalele constelații, învățând să recunoască pe cer semnul lor
zodiacal. Copiii au fost foarte impresionați
de ceea ce au văzut, iar lumea lor s-a lărgit
cu tărâmuri despre a căror existență nici nu
știau până acum.
Raport Anual 2018
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PROIECT

Dezvoltare, integrare pentru un viitor comun
Proiectul intitulat „Îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă ale romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş”
a fost inițiat de Caritas Elveţia în anul 2014
și implementat de Organizația Caritas a
Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
Cluj Napoca (CRCR). Proiectul și-a propus
dezvoltarea și integrarea comunităţilor
marginalizate din Ardud, Turulung și Baia
Mare (Craica) prin programe educative, de
dezvoltare comunitară şi din domeniul sănătăţii. În anul 2018 proiectul a fost extins,
astfel, pe lângă cele inițiale, și alte noi comu
nități marginalizate au devenit grupuri țintă.
Un prim obiectiv al programelor educaționale derulate în cadrul proiectului este
reducerea abandonului școlar. În urma efor-
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turilor depuse de echipele multidisciplinare
ale centrelor, în anul 2018 87% dintre copiii
cu vârsta între 6 și 14 ani care frecventează
centrele organizației învață la școală (în
2014, spre exemplu, acest procent a fost de
20% în comunitatea Craica din Baia Mare).
Un alt rezultat important al proiectului este
că în anul școlar 2017/2018 84% din copiii
care au frecventat centrele comunitare au
luat note de trecere. Chiar mai mult, aproape
toți copiii care ajung în clasa a III-a sau a
IV-a știu să scrie și să citească.
Pe lângă programele educaționale, centrele oferă copiilor și alte programe de suport: o masă pe zi, ei sunt sprijiniți cu rechizite și alte ajutoare materiale, au posibilitatea să-și spele hainele și să facă un duș
la centru. Asistenții sociali ai instituțiilor
Caritas sunt în contact cu familiile copiilor

și acordă sprijin, unde este necesar, respectiv intervin în momente de criză.
În cadrul proiectului, tinerii care au absolvit 8 clase, foști beneficiari ai centrelor
comunitare, cât și părinții lor, sunt sprijiniți
în găsirea unui loc de muncă. În cursul anului 2018 un număr de 25 de persoane din
Ardud, Turulung și Baia Mare au reușit să
se angajeze, asigurând astfel o bază economică pentru toată familia.
În 2018 Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare a organizat mai multe cursuri de
perfecționare pentru pedagogi și asistenți
sociali. Prin intermediul acestor cursuri,
specialiștii Caritas implicați în proiect au
împărtășit cunoștințele și experiențele lor
dobândite în cadrul proiectului cu alți
specialiști care lucrează cu membri ai
comunităților țintă.

Curs de perfecționare pentru educatoare
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare,
în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Universitatea BabeșBolyai – Extensia Satu Mare, în anul școlar
2017/2018 a derulat un curs de perfecționare pentru educatoare, finanțat din fonduri elvețiene. La curs au participat 59 de
pedagogi care își desfășoară activitatea în

localități în care numărul persoanelor provenite din medii defavorizate este mare.
În cadrul cursului pedagogii s-au familiarizat cu numeroase metode alternative de
predare-învățare centrate pe copil. S-a pus
accent deosebit pe utilizarea materialelor
reciclabile, dar și pe crearea unui mediu favorabil dezvoltării copiilor în grădiniță.

Workshop pentru
asistenți sociali

Evenimentul a fost organizat Caritas, în
colaborare cu filiala sătmăreană a Consiliu
lui Național al Asistenților Sociali din Ro
mânia (CNASR).
Workshop-ul extrem de interactiv, sus
ținut de formatorul orădean, Makai Dimény
Judit Katalin, a oferit o oportunitate exce
lentă pentru un schimb de experiență efi
cient, dar și pentru dezbaterea dificultăților
și provocărilor întâlnite în munca zilnică.

22 asistenți sociali care lucrează la primă
riile din județul Satu Mare sau care își des
fășoară activitatea în centrele sociale ale
Caritas au participat la prima parte a cursu
lui de perfecționare organizat pentru asis
tenți sociali în perioada 22-23 noiembrie.

Fiecare copil are
un talent special
Acesta este principul pe care se bazează
Programul de Instruire Complexă (PIC)
dezvoltat de Universitatea din Stanford, o
metodă implementată cu succes în Ungaria
în educarea claselor mixte de elevi.
Datorită proiectului Caritas finanțat din
fonduri elvețiene, s-a ivit oportunitatea ca
instituții școlare din județul Satu Mare să
se familiarizeze cu metoda PIC. În cursul
anului 2018, 16 pedagogi din Turulung, respectiv 24 de profesori din Livada și Nisipeni
au participat la formările PIC.
Cursurile au fost susținute de Tóth Józsefné Mária, profesoară de geografie și
limba și literatura maghiară la Școala Gimnazială „Adalbert al IV-lea” din Hejőkeresztúr (Ungaria), trainer PIC.
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PROIECT

Educăm copilul și familia (CoFa)

CoFa (Copil și Familie) este un proiect realizat cu sprijinul financiar al Neumayer Stiftung. Inițial, grupul țintă al proiectului au
fost școlarii care frecventează „Casa Prieteniei” al Caritas și membrii lor de familie.
Din luna octombrie a anului 2018 proiectul a fost extins, adresându-se și preșcolarilor care frecventează Centrul de Zi
„Don Bosco” Satu Mare și Centrul de Zi
pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei, respectiv părinților acestor copii.
Scopul proiectului CoFa este întărirea
și dezvoltarea competențelor parentale. La
întâlnirile organizate în cadrul proiectului
18
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au fost dezbătute subiecte variate legate
de educarea copilului, precum: educarea
fără agresivitate, dezvoltarea vorbirii, alimentație sănătoasă, igiena personală, rolul
audio-vizualului și smartphonurilor în viața
copilului și a familiei.
Proiectul promovează activitățile în care
sunt implicați activ atât copiii, cât și părinții
lor. În anul 2018, copiii și membrii lor de
familie au fost în excursii, au vizitat teatrul
de păpuși și au fost la spectacole de teatru,
au vizitat grădina botanică și au vizionat
mai multe expoziții de muzeu — copii și părinți petrecând timp de calitate împreună.

Șansa mea
Proiectul „Șansa mea” finanțat de Organizația Caritas a Diecezei Innsbruck și-a propus ca scop sprijinirea fetelor și femeilor
tinere provenite din medii sociale defavorizate. Proiectul este implementat în 4 centre
care funcționează sub egida Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare: în Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei”, Centrul de Zi
„Integretto” Ardud, Centrul Comunitar „Sf.
Martin de Tours” Turulung și Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” din Baia Mare.
De-a lungul anului 2018 în cadrul proiectului au fost organizate mai multe sesiuni de formare cu un număr total de 343 de
participanți. 72 de persoane au frecventat
cursurile de alfabetizare, 62 au urmat
cursurile de gospodărie, 42 au participat la
orele de gospodărie și educarea copilului,
127 de copii au beneficiat de educație de
igienă și 40 de copii și femei tinere au terminat cu succes cursul de operare calculator.
Obiectivele proiectului pe termen scurt,
respectiv lung sunt:
• utilizarea mai optimă a resurselor
familiale
• întărirea simțului de responsabilitate a
a mamelor în ceea ce privește îngrijirea
copilului lor
• promovarea deciziei autonome

•
•
•

•

întărirea rolului mamei: o mamă competentă în ceea ce privește educarea
copilului poate avea un rol cheie în
școlarizarea copiilor săi
pregătirea vizitelor la medic, educație
igienică
reducerea fenomenului de abandon
școlar, creșterea numărului de elevi
care își termină studiile obligatorii, mai
ales în rândul fetelor de etnie romă
(ele beneficiază de sprijin pentru a nuși întrerupe studiile înainte de vreme)
îmbunătățirea calității vieții copiilor și
adolescenților pentru a deveni capabili
de o viață responsabilă și autonomă.
În anul 2018 Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” din Baia Mare, în cadrul proiectului „Șansa mea” a organizat regulat
cursuri de alfabetizare pentru persoane
care nu au avut ocazia să învețe să scrie
și să citească sau care nu și-au finalizat
studiile. Cursurile au fost frecventate atât
de tineri, cât și de adulți, ei recunoscând
în studiu o șansă reală pentru o viață mai
bună. Angajatele Caritas care au ținut
aceste cursuri au încercat să facă orele de
curs cât mai atractive pentru participanți.
Cursurile de gătit derulate în cadrul
acestui proiect au fost de asemenea foarte

solicitate. La orele de curs au fost invitați
toți membrii familiei, mamele pregătind bucate gustoase ajutate de copiii lor. Rețetele
au fost propuse de participanți și votate,
astfel cursanții au învățat să gătească pe
gustul fiecăruia. Orele de gătit s-au desfășurat într-o atmosferă plăcută, prietenoasă, prielnică învățării.
Răbdarea, atenția și devotamentul angajaților Caritas care au susținut aceste
cursuri au fost apreciate de participanți și
au constituit chiar o motivație în plus ca ei
să însușească cât mai mult și să devină cât
se poate de buni.
Raport Anual 2018
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Cei mai activi și devotați voluntari au fost premiați de Caritas
nizației s-au atașat atât de mult de pedagogii instituției pe care au frecventat-o și
de atmosfera centrului, încât ei au continuat să sprijine activitatea zilnică a acestor
instituții ca voluntari. La „Casa Prieteniei”
din Satu Mare, la Centrul de Zi „Integretto”
din Ardud și la Centrul Comunitar „Sf.
Martin de Tours” din Turulung un număr
mare de voluntari, foști beneficiari, au
participat regulat la activitățile derulate,
s-au implicat în pregătirea și organizarea
evenimentelor. În vacanța mare mai mulți
elevi și-au dedicat timpul liber pensionarilor
care își petrec zilele la Centrul „Sf. Iacob”,
povestind cu aceștia, plimbându-se cu ei,
aducând astfel un pic de lumină, speranță,
Cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntaria
tului, Organizația Caritas a recunoscut me
ritele voluntarilor care au sprijinit activitatea
organizației în cursul anului 2018.
La evenimentul organizat în data de 5
decembrie la Centrul „Sf. Paul” au fost invitați voluntarii care au acumulat cel puțin 20
de ore de voluntariat, implicându-se regulat
în munca organizației. Diplomele și cadourile celor 49 de tineri au fost înmânate de
directorul general Ioan Roman și de coordonatorul de voluntari, Simai Éva. Patru
liceeni au fost lăudați în mod special: Zim20
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bru Damian și Ardelean Andrei, elevi ai Colegiului Tehnic „I. C. Brătianu”, Mike Sabri
na, elevă a Liceului Teologic Romano-Catolic „Hám János” și Fűlep Izabella de la
Liceul Refomat care au activat mai mult de
40 de ore ca voluntari în 2018.
Sprijinul oferit de tinerii premiați a fost
foarte variat. O mare parte a celor prezenți
s-a implicat în organizarea și derularea
evenimentelor de caritate și solidaritate
anuale ale Caritas – „Caritas Charity Walk”
și „Un Milion de Stele”. O serie de foști
beneficiari ai centrelor de copii ale orga-

Tineri voluntari
la Centrul „Sf. Iacob”
În fiecare vară, voluntari tineri înseninează
zilele pensionarilor de la Centrul de Zi „Sf.
Iacob” al Caritas.
Anul trecut, două eleve: Bücs Beremisz
și Fűlep Izabella au sprijinit personalul centrului în oferirea unui program cât mai variat și interesant pentru clienții instituției.
Cele două tinere au vizitat regulat centrul, s-au plimbat, au povestit și s-au jucat
cu pensionarii care le-au așteaptat cu drag
zi de zi. Kincses Angela, coordonatoarea
centrului susține că prezența tinerelor a
avut efect benefic asupra vârstnicilor, ei
având un elan tineresc alături de voluntare.
bucurie în viața lor.
Centrul „Sf. Paul” al Caritas colaborează
cu 14 instituții de învățământ sătmărene în
domeniul voluntariatului. În cadrul festivității au fost recunoscute și meritele coordonatorilor de voluntari ale liceelor partenere, ei având un rol important în îndrumarea elevilor spre fapte bune.
Directorul Ioan Roman a subliniat că
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
contează și în anul ce vine pe toți membrii
echipei de voluntari consacrați, devotați,
dedicați comunității.

Ardudenii știu: împreună facem mai mult bine
Echipa Centrului de Zi „Integretto” din Ar
dud încearcă să implice chiar de la înființare
membrii comunității în procesul de educare
și integrare a copiilor proveniți din medii
defavorizate, căci succese reale se pot
obține doar prin eforturi comune.
În vacanța de vară, în doar o singură
săptămână, 12 tineri voluntari din localitate
au recondiționat spațiul de joacă al centru
lui pentru ca acesta să ofere cât mai multă
bucurie copiilor care îl utilizează..
Raport Anual 2018
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Echipa Caritas
prezentă la Festivalul
Voluntariatului
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a
participat și anul trecut la Festivalul Voluntariatului organizat în data de 3 octombrie,
în centrul vechi al orașului.
La standul organizației, tinerii dornici
să se implice în activități de voluntariat au
fost primiți de coordonatoarea de voluntari,
Simai Éva și de o echipă de liceeni, formată
din voluntari-Caritas. Voluntarii care studiază la Colegiul Tehnic „I. C. Brătianu”, la
Liceul „Hám János”, respectiv Liceul Reformat din Satu Mare, în calitate de gazde, au
oferit sprijin vizitatorilor standului în completarea testului limbajului iubirii și au împărtășit cu ei experiențele, momentele speciale legate de activități de voluntariat.
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Un proiect care a deschis perspective noi
În cadrul proiectului având ca titlu „The
Future is Ours 3“ („Viitorul ne aparține 3”),
derulat în perioada septembrie 2017 — august 2018, Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare a facilitat integrarea pe piața
forței de muncă a 131 de tineri cu vârsta
cuprinsă între 17 și 25 de ani. Proiectul a
fost finanțat de Fundația ERSTE în cadrul
programului de Parteneriat Rom, prin intermediul organizației nonprofit de consultanță și dezvoltare SIMPACT.
180 de persoane au fost interesate de
trainingurile organizate în cadrul proiectului din care 131 au fost prezente în mod
regulat la întâlniri. Tinerii au avut ocazia
să se familiarizeze cu cerințele și exigențele angajatorilor și au însușit 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 de angajare.
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.
Tinerii au beneficiat de suport profesional din partea specialiștilor organizației
în găsirea unui loc de muncă în funcție de
nevoile, aptitudinile și nivelul de școlarizare

al fiecăruia.
Din cei 131 de participanți, 60 au reușit
să se angajeze, 45 de persoane fiind angajați în momentul finalizării proiectului, iar
alți 15 având statut de angajat pe o durată
mai lungă. Tinerii care nu au absolvit învățământul obligatoriu și fără experiență profesională, dar dornici să lucreze au avut de
ales dintr-o paletă largă de joburi, precum:
femeie de serviciu, muncitor necalificat,
vânzător, barman, zidar, recepționer, muncitor depozit, ajutor cofetar.
Păstrarea locului de muncă în cazul persoanelor care s-au angajat datorită
proiectului a fost sprijinită de Caritas prin
organizarea unor întâlniri sub forma unor
grupuri de suport.
„Acest proiect a deschis perspective noi, nemaivăzute pentru tinerii care au participat la traininguri. Am observat cum se deschide o nouă
lume în fața lor, cum își dau seama că există un
scop pentru ei, o direcție. Prin acest proiect noi
am inițiat un proces. Rândurile poemului „Bartók
în America” scris de Szilágyi Domokos, „Cum se
dilată lumea/ când vede vremuri mai bune” sunt
adevărate și în cazul tinerilor noștri.”
Sălăjan Kinczel Brigitta, psiholog
Raport Anual 2018
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programe
pentru
persoane
cu dizabilități
Centrul de Reabilitare
„Sf. Iosif”
Satu Mare
Str. Dsida Jenő Nr. 16
Telefon/fax: 0261-713811
Centru de Zi pentru Copii
cu Nevoi Speciale
Carei
Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531
24
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Centru de Reabilitare Carei
Carei
Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531
Centru de Integrare
prin Terapie Ocupațională
„Casa Perla”
Homorodu de Jos
Str. Bisericii Nr. 83
Telefon: 0261-870712

Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” asigură servicii de dezvoltare timpurie
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” al Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare 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.
Instituția asigură servicii complexe sociomedicale 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.
În spiritul Sfântului Iosif, cunoscut ca și
protector al familiilor, centrul are o abordare
centrată atât pe copil, cât și pe familie.

Activitățile derulate în cadrul centrului în
ajunul sărbătorilor creștine, dar și alte evenimente la care participă beneficiarii
instituției alături de membrii lor de familie,
oferă o oportunitate excelentă pentru crearea unei comunități a cărei membri se
sprijină reciproc, trecând astfel peste
momentele grele și bucurându-se împreună
de succesele individuale.
„Fie vorba de dezvoltarea unui copil cu dezvoltare
atipică sau cu dizabilități, trebuie să știm că nu
e suficient să dezvoltăm abilitățile copilului, ci
trebuie să acordăm atenție și nevoilor, exigențelor
familiei sale, pentru ca membrii de familie să aibă
un efect pozitiv în procesul de dezvoltare.”
Gnandt Gábor, psihopedagog
Un obiectiv important al echipei centrului
„Sf. Iosif” este schimbarea mentalității în
ceea ce privește copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Intervenția timpurie
este cu adevărat eficientă doar dacă pe
lângă membrii de familie, și anturajul mai
strâns și mai larg al copilului îi înțelege și îi
acceptă alteritatea.
Adaptarea continuă a paletei de servicii

la nevoile copiilor și familiilor lor constituie
o preocupare permanentă a echipei de specialiști ai centrului formată din medici,
psihopedagogi, kinetoterapeuți și asistenți
sociali. Metodele folosite aici 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.
Grădina Magică, înființată în anul 2017,
asigură un mediu natural pentru derularea
terapiilor de integrare senzorială. Copiii cu
dezvoltare atipică se pot familiariza datorită
grădinii senzoriale cu o serie de stimuli pe
care ei nu le întâlnesc în alt mod.
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Am dotat Grădina
Magică cu ajutorul
comunității
Grădina senzorială a fost înființată de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în
anul 2017 în cadrul a 8-a ediții a programului MOL pentru Sănătatea Copiilor. În același an, grădina a fost populată cu flori, copaci, dotată cu mobilier de grădină.
Datorită unei acțiuni de caritate, în 2018
au fost asigurate resursele necesare pentru
dotarea Grădinii Magice cu echipament terapeutic. 400 de localnici dornici să ajute au
participat la plimbarea caritabilă Caritas
Charity Walk, pentru a sprijini acest scop.
Sponsorul principal al evenimentului, compania Autonet, a donat 14.000 lei pentru dotarea grădinii. Astfel, cu sprijinul comunității,
în toamna anului 2018 au început activitățile.
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Asigurăm servicii pentru copii cu dezvoltare
atipică și în Carei și zona aferentă
În anul 2018 Centrul de Reabilitare Carei al
Organizației Caritas a avut 69 de beneficiari.
Instituția a asigurat servicii terapeutice nu
doar pentru copii cu dezvoltare atipică și cu
dizabilități din municipiul Carei, ci și din
multe alte localități din zona aferentă. Ser
viciile de dezvoltare timpurie sunt asigurate
de specialiști locali și de angajații Centrului
de Reabilitare „Sf. Iosif” din Satu Mare.
Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Spe
ciale Carei în anul 2018 a derulat, în vederea
integrării în grupele de grădiniță, respectiv
clase ale copiilor care frecventează insti
tuția, o serie de activități comune cu
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Carei
și Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”
Carei. Preșcolarii și școlarii instituțiilor

partenere au vizitat de mai multe ori copii la
centrul de zi al Caritas, cu care au cântat, au
desenat, au plantat flori împreună, au observat natura în grădina Castelului Károlyi, și
și-au făcut cadouri în ajunul sărbătorilor.
Specialiștii centrului acordă atenție
accentuată terapiei emoționale în cazul
copiilor cu nevoi speciale, schimbarea
mediului obișnuit fiind foarte importantă în
acest sens. În 2018 instituția a organizat
excursii la Capela „Sf. Treime”, aflată la marginea localității, la Grădina Zoologică din
Oradea, precum și mai multe picnicuri la
iarbă verde. În martie, copiii au vizitat Stația
de Pompieri a orașului unde s-au familiarizat
cu sarcinile pompierilor și au avut prilejul să
urce într-o mașină de intervenție.
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„Casa Perla” – locul în care se formează valoare
Conform datelor oficiale, în anul 2017 în județul Satu Mare au fost înregistrate 15.173
persoane cu dizabilități din care 1.015 copii și 14.158 adulți. În copilărie și tinerețe,
persoanele cu dizabilități se bucură de grija
și protecția familiei lor, dar după ce devin
adulți, mulți din ei rămâni singuri fără să-și
poată purta singuri de grijă.
Nu este accidental, că prima instituție
înființată de Organizația Caritas a fost Cen
trul de Integrare prin Terapie Ocupațională
„Casa Perla” din Homorodu de Jos. „Casa
Perla” oferă o gamă largă de programe întrun cadru familial persoanelor cu dizabilități
cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.
„Aici, la „Casa Perla” suntem toți membri unei familii mari, facem totul împreună,

fiecare îl ajută pe fiecare” – susține coordonatoarea centrului, Gergely Andrea. Angajații instituției fac eforturi zi de zi să-i învețe
pe adulții cu dizabilități care vin la centru
să se descurce în mod autonom. Este foarte posibil ca ei să rămână singuri, dacă părinții sunt deja în vârstă, ei nu știu cu cine
vor trăi. De aceea este important ca ei să
învețe să facă treburile gospodărești, dacă
încep un proces, să-l și finalizeze. În grădina centrului cei interesați se pot iniția în
agricultură. În curtea instituției sunt ținute
animale de companie, precum și alte animale de casă. Mângâierea acestora ameliorează stresul, are un efect benefic asupra
stării de spirit. Animalele pot fi îndrăgite, iar
ei apreciază grija pe care le purtăm. Îngrijirea lor regulată duce la dezvoltarea și întărirea eficientă a simțului individual de responsabilitate.
În incinta atelierului de creaţie artistică
„Casa Rotary”, aflată în curtea „Casei Perla”, persoanele care frecventează centrul
se pot îndeletnici cu meșteșurguri tradiționale, olăritul și țesutul. „Este o experiență
extraordinară să lucrezi cu lutul, să-l atingi,
să-l formezi, să simți că prin acțiunea ta,
datorită mâinilor tale, se conturează un
obiect. După realizarea primului obiect din

28

Raport Anual 2018

lut, trecem pe acesta numele persoanei
care a creat obiectul și data, apoi cel care
l-a realizat îl duce acasă ca amintire” –
spune Andrea. Persoanele cu dizabilități
care frecventează centrul Caritas din Homorodu de Jos, confecționează și felicitări
și decorațiuni de Crăciun.
Două familii, două acase

care vin la „Casa Perla”, au și ei zile mai
bune și zile mai proaste. Persoanele care le
poartă de grijă trebuie să se adapteze, străduindu-se ca beneficiarii să se simtă bine
și să se simtă utili. „Când îmi spune că nu
pot să fac un lucru sau altul, eu îi răspund:
hai, să încercăm împreună. Fiecare are un
rost pe pământ, fiecare a primit o șansă,
fiecare trebuie să facă ceea ce poate —

consideră Enikő.
Aidoma mărgăritarului care se formează în urma unui proces îndelungat în cochilie, în „Casa Perla” se dezvoltă încet, cu grijă, cu multă răbdare, într-un cadru protejat
abilitățile persoanelor cu dizabilități. Se
crează o valoare, se naște o comoară care
oferă un sens zilelor și prin care viața capătă un nou sens.

Nechita Enikő este angajată a Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare de 10 ani. La
început, a activat în cadrul Centrului de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Hildegarda” Satu
Mare, apoi a colaborat în calitate de voluntară cu echipa de la „Casa Perla”, instituție
de care s-a îndrăgostit instantaneu, și unde
lucrează de mai bine de 7 ani.
Bineînțeles, la început nu i-a fost ușor.
„A trecut o lună - două până am putut să
depășesc mila pe care o simțeam față de
ei. Apoi, m-am gândit că e în regulă, mi-e
milă de ei, dar în lumea lor ei sunt bine așa
cum sunt, sarcina mea este să-i ajut să
ajungă un pic mai departe. Pentru mine, ei
sunt a doua mea familie. De fapt, eu am
două acase: una la Satu Mare cu membrii
mei de familie și una la Homorod cu prietenii mei de suflet sau copiii mei de suflet,
căci așa îi obișnuiesc eu să-i numesc: copiii mei” – povestește Enikő.
Zilele de la centru pentru îngrijitoare nu
trec niciodată la fel. Adulții cu dizabilități
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îngrijire vârstnici
Centrul de Zi
„Speranța” ptr. 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
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Centrul de Zi „Sf. Iacob”
Satu Mare
Str. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261-714606
Centrul de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Hildegarda”
Satu Mare
Str. Unirii Nr. 49
Telefon: 0261-714030
Livada
Str. Victoriei Nr. 49
Telefon: 0786-048341

Centru de Zi pentru Vârstnici
Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058

Centrul de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Maria”
Ardud
Str. Bucureşti Nr. 48
Telefon: 0261-771620

Centru de Zi pentru Vârstnici
Sighetu Marmației
Str. I. M. Apşa Nr. 17
Telefon: 0262-310881

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

Centrul de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Terezia”
Carei
Str. Someș Nr. 11
Telefon: 0261-865754
Centrul de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Rita”
Tășnad
Str. Mihail Sadoveanu Nr. 3
Telefon: 0261-827872
Centrul de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Varvara”
Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058
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

Le purtăm de grijă vârstnicilor noștri

Concurs „Miss Ana”
În data de 26 iulie Centrul de Zi „Speranța”
pentru Vârstnici al Caritas a organizat a 20-a
ediție a Balului Ana.
În 2018, pentru titlul de „Miss Ana” au
concurat 26 de vârstnice. Cea mai tânără
concurentă a avut 60 de ani, iar cea mai în
vârs-tă 81, fiecare purtând cea mai frumoasă ținută, cea mai avantajoasă coafură.
A 20-a ediție a Balului Ana a fost câștigată de septuagenara Vajda Vilma, locul II
a fost ocupat de Vass Katalin, iar locul III i-a
revenit Elisabetei Ținca. Coroana a fost înmânată de câștigătoarea ediției anterioare,
Puiu Rozalia Margó.

Îmbătrânirea populației este unul din cele
mai îngrijorătoare fenomene sociale ale ultimelor decenii, problemă la care Organizația
Caritas, prin programele destinate vârstnicilor încearcă să găsească soluții la mai
multe niveluri.
Centrele de zi pentru vârstnici din Satu
Mare, Carei, Turulung, Baia Mare și Sighetu
Marmației au fost înființate cu scopul de a
preveni izolarea socială a persoanelor în
vârstă după pensionare prin promovarea
conceptului de îmbătrânire activă.
Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sf. Iacob”
din Satu Mare asigură supraveghere pe
timpul zilei și programe pentru petrecerea

timpului pentru persoanele cu vârsta de
peste 65 de ani, bolnavi cronici, dar care pot
fi încă transportate.
Prin centrele sale de îngrijire la domiciliu,
Caritas asigură îngrijirea necesară chiar în
mediul familial, obișnuit vârstnicilor bolnavi.
Expresia de „îmbătrânire activă” a fost adoptată
de Organizația Națiunilor Unite la sfârşitul anilor
90, având la bază recunoaşterea drepturilor vârstnicilor și valorizarea egalității de șanse, iar provocarea constă în a folosi la maxim potențialul
socio-profesional al persoanelor de vârsta a treia.
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Centrul „Speranța” pentru Vârstnici a marcat 25 de ani de existență
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vârstnici prezenți.
PSSa episcop Schönberger Jenő a afirmat că Centrul de Zi „Speranța” pentru
Vârstnici este o dovadă minunată al faptului că Dumnezeu ne iubește, chiar dacă
suntem bătrâni, chiar și atunci când credem că nimeni nu mai are nevoie de noi,
când ne simțim inutili.
Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor a remarcat că: „De câte ori vin
la acest club, totdeauna mă încarc cu energie, cu speranță, căci atunci când vă privesc,
văd oameni care nu au trăit degeaba.”
Festivitatea a continuat cu serenada de
mai, cel mai colorat și spectaculos eveniment al clubului.

În data de 2 mai 1993 și-a deschis porțile
unul din cele mai vechi cluburi de vârstnici
din județ pentru a oferi soluții la problemele
sociale ale pensionarilor. De-a lungul anilor,
sute de vârstnici au trecut pragul instituției,
unde și-au făcut prieteni care i-au ajutat să
depășească momentele grele și care s-au

bucurat alături de ei de succese.
În cadrul tradiționalei serenade de mai, în
data de 3 mai, s-au sărbătorit și cei 25 de
ani de existență a clubului. Evenimentul a
fost deschis de Hauler Magdolna, coordonatoarea instituției, apoi invitații au adresat
câteva cuvinte de nădejde celor 80 de

„Am avut o perioadă în care
eram într-o stare foarte proastă. Un prieten de-al meu care a
fost membrul Centrului „Speranța” mi-a spus că există o
posibilitate pentru a fi între
oameni. Am fost primit cu
drag. Îmi place să dansez, iar aici am avut prilejul. Se spune că dansul este o terapie foarte
eficientă. Aste e chiar adevărat, de atunci îl tot
practic.”
Biczó József, membru de club

Takács Jenő și Tordai Rozália
s-au întâlnit la Centrul „Speranța” în urmă cu 21 de ani și
de atunci formează o pereche
fericită. „Am cunoscut-o pe
Rózika în 1997 la balul onomastic organizat de club în
cinstea Elisabetelor și Ecaterinelor. De două
decenii nu-mi amintesc să fi avut loc vreun
eveniment la centru și noi să nu fi participat.”

Marchiș Gheorghe (Gigi) și-a
descoperit înclinațiile poetice
datorită Centrului „Speranța”.
„Îndată ce un nou poem prinde
contur, mă și grăbesc să-l spun
doamnei Magdi. Cunosc multe
poezii potrivite pentru diverse
ocazii pe care le împărtășesc cu drag cu colegii
mei de club.”

Takács Jenő, membru de club

Marchiș Gheorghe (Gigi), membru de club
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Centrul „Sf. Iacob” — în așteptarea jubileului

O sărbătoare de suflet
De-a lungul celor aproape 20 de ani de existență, Centrul „Sf. Iacob” din Satu Mare și-a
creat propriile tradiții și obiceiuri.
Instituția are rugăciunea proprie pe care
vârstnicii o rostesc zi de zi și are și propria
sa tradiție de sărbători. Echipa centrului
oferă pensionarilor în fiecare an câte o felicitare personalizată incluzând un citat celebru despre iubire, credință și Crăciun.
Vârstnicii citesc pe rând gândurile frumoase de pe felicitare, discută un pic despre
fiecare citat în parte, iar apoi cântă colinde
împreună în limba română, maghiară și
germană. La finalul evenimentului, pensionarii își primesc cadourile de Crăciun din
partea organizației.

Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sf. Iacob” al
Organizației Caritas oferă din anul 1999
servicii pentru persoane vârstnice cu boli
cronice, dar în stare transportabilă pentru
petrecerea timpului într-o atmosferă plăcută sub supraveghere permanentă, evitând astfel instituționalizarea.
Centrul asigură menținerea sănătății
mentale și fizice, supravegherea atentă a
stării de sănătate, administrarea medicamentelor, trei mese pe zi, posibilități pentru
menținerea igienei corporale, programe variate și interesante, cât și transport gratuit

pe raza municipiului Satu Mare.
Serviciile oferite pensionarilor sunt personalizate — acestea fiind furnizate ținând
cont de solicitările și obiceiurile vârstnicilor
pe de o parte, și de cerințele formulate de
membrii lor de familie pe de altă parte.
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.
În anul 2019, Centrul „Sf. Iacob” va marca
20 de ani de existență.
Raport Anual 2018
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Îngrijim vârstnicii cu multă dragoste, în mediul lor familial, obișnuit

Număr deplasări la domiciliu: 18.541, activități de monitorizare a tensiunii arteriale:
7.420, măsurări ale glicemiei: 1.091, măsurări ale temperaturii: 368, îngrijire plăgi și
escare: 1.118, spălări parțiale: 4.245, băi în
vană sau duș la domiciliu: 775, activități de
menaj: 1.267, consiliere socială/ medicală:
253 – acestea sunt doar câteva din datele
care reflectă activitatea din 2018 a asistenților medicali, a îngrijitorilor și a asistenților sociali care lucrează la Centrul de
Îngrijire la Domiciliu „Sf. Hildegarda” din
Satu Mare al Organizației Caritas a Diecezei
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Satu Mare. Dragostea, grija, devotamentul
cu care se ocupă angajații Caritas de vârstnicii bolnavi nu intră în evidența niciunei
statistici și rapoarte, cu toate că doar prin
acestea devin serviciile oferite complete și
unice.
Deși nu există unități de măsură
obiective pentru dragoste și grijă, acestea
sunt apreciate mult de cei care au parte de
ele zi de zi: bolnavii și membrii lor de familie. Acesta este valabil nu doar pentru
echipa centrului de îngrijire la domiciliu din
Satu Mare al Caritas, ci și pentru angajații

unităților și unităților subordonate din Livada, Ardud, Carei, Petrești, Tășnad, Baia
Mare, Sighetu Marmației și Vișeu de Sus
care le poartă de grijă și bolnavilor din localitățile învecinate. Toate centrele de îngrijire la domiciliu ale Organizației Caritas
sunt licențiate, ceea ce dovedește că ele
corespund în permanență unor standarde
înalte de calitate.
În anul 2018 centrele de îngrijire ale
Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare
au ameliorat suferința și singurătatea a
755 de vârstnici bolnavi.

Ne-a vizitat
Crucea Roșie

În perioada sărbătorilor, vârstnicii bolnavi
au și mai multă nevoie de sprijinul nostru

Centrele de îngrijire la domiciliu ale Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare sunt
sprijinite atât de autoritățile locale, cât și de
partenerii din străinătate ai organizației.
În luna august a anului trecut, o echipă
a Crucii Roșii din Austria — unul din cei
map vechi și fideli parteneri ai Caritas — a
adus scaune cu rotile și cadre de mers
Centrului de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Hildegarda” Satu Mare. După predarea și
preluarea dispozitivelor medicale atât de
importante, echipa din Austria și echipa
centrului de îngrijire au povestit despre provocările și succesele întâlnite în munca lor.

Pentru vârstnicii bolnavi și singuri perioada
sărbătorilor de iarnă este poate cea mai
dificilă din an.
Știind bine acest lucru, directorul Organizației Caritas, Ioan Roman, alături de Kiss
Angela, coordonator al Centrului de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Hildegarda” Satu Mare au
vizitat persoane în vârstă care se află în grija
centrului, pentru a aduce un pic de bucurie,
speranță în viața lor.
Rugăciunea rostită împreună, cadoul înmânat cu drag au făcut ca vârstnicii să mai
uite un pic de grijile zilnice și să se bucure
din toată inima de Crăciun.

Au grijă atât de trup,
cât și de suflet

Vârstnici al Caritas din Sighet s-au implicat
cu drag și de această dată în livrarea pachetelor la domiciliu.

Asistenții și îngrijitorii Centrului de Îngrijire
la Domiciliu „Sf. Carol” din Sighetu Marmației, datorită donației primite din partea
a două persoane generoase din Sighet, au
oferit pachete cu alimente pentru masa de
Paște pentru treizeci și șapte de vârstnici
bolnavi din localitate și din Coștiui.
Membrii echipei Centrului de Zi pentru
Raport Anual 2018
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programe
sociale
de suport
și intervenție
Cantina Socială Caritas
Satu Mare
Str. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261-712521
Cantina Socială Caritas
Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262-218058
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Centru de Resurse
pentru Integrare Socială
și Profesională
Satu Mare
Str. Delavrancea Nr. 9
Telefon: 0261-716282
Carei, Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261-861531

Ajutor imediat, dar și sprijin pe termen lung
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
încercat să găsească soluții pe termen lung
pentru problemele sociale.
Astfel s-au conturat principalele domenii
de activitate ale organizației: programele

Grija exprimată în cifre
Cantina Socială Caritas din Satu Mare în
anul 2018 a pregătit 7.770 de porții de
mâncare și au distribuit 1.274 de pachete
de alimente neperisabile pentru sfârșit de
săptămâna clienților intistuției. În ajunul
sărbătorilor religioase, angajații cantinei au
împărțit încă 120 de pachete cu alimente.

Servit cu dragoste

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 organizației oferă sprijin imediat, dar
și pe termen lung celor aflați în dificultate.
Cu sprijinul partenerilor locali, naționali și
internaționali, Organizația Caritas distribuie
anual mii de pachete de ajutor conținând
îmbrăcăminte, alimente neperisabile și produse igienico-sanitare grupurilor vulnerabile.
În perioada sărbătorilor religioase organizația distribuie mâncare gătită, de obicei
sărmăluțe, celor aflați în nevoie.
Cantina Socială Caritas din Baia Mare a
asigurat 6.630 de porții de mâncare gătită
băimărenilor aflați în dificultate și a împărțit
130 de pachete cu alimente neperisabile.
La solicitarea unui partener din străinătate,
Cantina Socială din Baia Mare a Organizației
Caritas a gătit și a livrat de două ori de
săptămână câte 65 de porții de mâncare
persoanelor nevoiașe din Cavnic.

Bucătăresele de la Cantina Socială Caritas
din Satu Mare pregătesc zi de zi mâncare
gustoasă sătmărenilor care trăiesc în condiții grele. Ele au grijă ca mâncarea să aibă
un aspect cât se poate de plăcut: la felul
doi adaugă întotdeauna câte-un element
decorativ comestibil. Astfel prânzul devine
mai apetisant și arată și faptul că a fost
pregătit cu multă dragoste și grijă.
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Acțiune de colectare de ghiozdane pentru copii aflați în dificultate

Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
prin centrele sale de zi pentru copii acordă
atenție deosebită educării copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate.
Specialiștii organizației depun zi de zi
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eforturi pentru ca și acei copii care trăiesc
în familii cu o situație materială precară să
frecventeze școala și să rămână în băncile
școlii până la finalizarea studiilor. Astfel ei
primesc o șansă pentru a avea o viață îm-

plinită, devenind membri valoroși ai comunității locale.
În cadrul acțiunii de colectare de ghiozdane derulată în perioada 8-24 august
2018, cetățenii au fost rugați să doneze
ghiozdanele folosite, dar în stare bună ale
copiilor și nepoților lor școlarilor proveniți
din medii defavorizate, beneficiari ai instituțiilor Caritas.
De ani buni, partenerii din străinătate ai
Organizației Caritas organizează acțiuni
de colectare cu prilejul începerii anului
școlar în vederea sprijinirii școlarilor care
frecventează centrele de zi ale organizației.
În 2017, Caritas a încercat să implice și
membrii comunității locale în acțiune. În
2018, parohiile romano-catolice de pe
raza Diecezei Satu Mare s-au oferit să se
alăture acțiunii ca puncte de colectare la
nivel local.
În cadrul acțiunii, cetățenii au donat
școlarilor aflați în dificultate 82 de ghiozdane. Directorul Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare, Ioan Roman, a subliniat
că un scop important al acțiunii a fost sensibilizarea cetățenilor, trezirea nevoii de a
ne purta de grijă, și de a face posibilă trăirea sentimentului minunat de a dărui ceva
ce ne aparține unui semen care are mai
mare nevoie de el.

alte acțiuni,
evenimente importante
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Mága Zoltán a susținut un concert de excepție
și în beneficiul Organizației Caritas
În data de 25 martie, la invitația Organizației
Județene de Femei a UDMR Satu Mare, violonistul maghiar de renume mondial, Mága
Zoltán, a susținut un concert caritabil în Biserica Reformată Németi din Satu Mare.
O parte a sumei colectate în cadrul evenimentului, artistul a donat-o Asociației
Gyöngyszem, sprijinind astfel costurile de

La Adunarea Anuală
a Confederației

tratament a unui membru îndrăgit al comunității sătmărene care se luptă cu o boală
cruntă. Cealaltă parte a sumei a fost donată de Mága Zoltán Centrului de Reabilitare
„Sf. Iosif” al Organizației Caritas a Diecezei
Satu Mare pentru ca aceasta să asigurare
terapia atât de necesară pentru mai mulți
copii cu dezvoltare atipică.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a
fost reprezentată de directorul executiv
Huszti Monica la Adunarea Generală a
Confederației Caritas România, organizată
în perioada 17-18 aprilie, la Cluj-Napoca.

2% pentru comunitate
Caritas a încercat să mobilizeze și în anul
2018 cetățenii cu sensibilitate socială, îndemnându-i să redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit către organizație, sprijinind
astfel serviciile sociale acreditate asigurate
de aceasta.
Datorită scăderii drastice a subvențiilor
de stat, orice sprijin a fost binevenit pentru
organizație pentru a putea furniza în continuare serviciile sociale de care este tot mai
mare nevoie. În cadrul campaniei 2%, a fost
colectată suma de 34.889,19 lei.
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Prima împărtășanie
la Turulung

Sute de sătmăreni s-au plimbat pentru dotarea
Grădinii Magice cu echipament terapeutic

Șapte din cei șaptesprezece copiii care
L-au primit pentru prima dată pe Isus euharisticul în inimile lor în data de 6 mai, la
biserica romano-catolică din Turulung, frecventează Centrul Comunitar „Sf. Martin de
Tours” al Organizației Caritas.
Echipa centrului pune accent deosebit
pe educarea copiilor în spirit creștin, iar părintele Seffer Daniel sprijină pe deplin acest
efort, ocupându-se cu mult drag de copiii
care sunt implicați în programele educaționale oferite de instituția Caritas.
Părinți, rude și pedagogi au fost alături
de cei 17 copii în această zi importantă.
Sute de sătmăreni au pornit la drum în data
de 9 iunie, sâmbătă dimineață la ora 8 din
fața Catedralei Romano-Catolice pentru a
sprijini dotarea „Grădinii Magice”. Plimbarea
caritabilă a Organizației Caritas a reușit să
mobilizeze și de această dată cetățenii dornici să facă un bine pentru comunitatea în
care trăiesc.
La a XII-a ediție a Caritas Charity Walk
au participat atât localnici, cât și persoane
din alte localități din județ. Datorită distanței
reduse, un număr mai mare de familii cu
copiii mici și vârstnici au parcurs cei 6 kilometri. După circa 90 de minute de plimbare

plăcută, participanții au ajuns la finish: la
„Grădina Magică”, situată pe bulevardul Unirii. În organizarea evenimentului s-au implicat 80 de voluntari.
În grădina senzorială participanții au avut
posibilitatea să aleagă dintr-o multitudine
de programe interesante. Jocul intitulat
„7probe”, a oferit un prilej unic să experimenteze, cu ajutorul unei echipe de psihopedagogi și voluntari, ce dificultăți întâmpină persoanele cu diverse dizabilități zi de zi.
Sponsorul principal al evenimentului,
Compania Autonet, a sprijinit dotarea „Grădinii Magice” cu suma de 14.000 lei.
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Hramul Inimii lui Iisus Director nou în fruntea Organizației Caritas

Hramul diecezan este un eveniment de primă importanță pentru Organizația Caritas
a Diecezei Satu Mare, de aceea colectivul
de muncă sătmărean al organizației participă an de an la eveniment. Membrii Centrului de Zi pentru Vârstnici din Sighetu
Marmației vin și ei în pelerinaj în fiecare an
la Hramul Inimii lui Iisus.
În data de 3 iulie, la sediul Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare a avut loc numirea în funcție a noului director.
La eveniment a fost prezent PSSa episcop Schönberger Jenő, care a avut numai
cuvinte de laudă la adresa directorului Ladislau Lang ajuns la final de mandat. „Dumnezeu îi dăruiește fiecăruia har pentru
îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate, cu condiția să rămână în contact
cu acesta. Îi mulțumesc domnului doctor
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că a păstrat contactul cu harul divin și că
și-a îndeplinit excelent sarcina pe care i-am
încredințat-o” – a afirmat episcopul.
Ladislau Lang i-a mulțumit episcopului
pentru sprijinul de care a avut parte în cei
patru ani în care s-a aflat în fruntea organizației și a mulțumit colegilor pentru munca lor devotată. Apoi i-a înmânat noului director, în mod simbolic, cheia organizației.
Părintele Ioan Roman a slujit Dieceza Satu
Mare ca prototop de Baia Mare.

Voluntari INTC
au vizitat Caritas

Alzheimer Café - un eveniment special,
organizat pentru prima dată la Satu Mare

Tineri voluntari veniți la Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic organizat la Satu
Mare au vizitat sediul Organizației Caritas
vineri, 27 iulie 2018.
Directorul organizației, Ioan Roman i-a
salutat pe vizitatorii dornici să afle cât mai
multe despre provocările de zi cu zi din
viața unui ONG activ în domeniul social.
Tinerii au aflat detalii interesante despre
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare.
Prin intermediul unui joc ei au avut
posibilitatea să conștientizeze și astfel să
înțeleagă mai bine dificultățile pe care le
întâlnesc persoanele cu diverse dizabilități
în îndeplinirea chiar și a celor mai obișnuite
și simple sarcini.
La inițiativa Fundației Europene Vârstnicii
din Sopron (Ungaria), Caritas a organizat în
premieră în data de 17 septembrie la Satu
Mare evenimentul Alzheimer Café.
Pe lângă specialiștii activi în domeniul
îngrijirii vâstnicilor, la întâlnire au participat
și persoane cu boala Alzheimer, îngrijitori și
membrii de familie ai acestora, precum și
alți sătmăreni interesați de acest subiect. În
cadrul evenimentului, președinta fundației
din Sopron, Dr. Sütő Teréz a vorbit despre

demență și despre cum funcționează Alzheimer Café în Sopron. Asistenta medicală
Sipőcz Katalin a oferit publicului informații
utile legate de îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor cu demență, iar medicul primar
Amberger Erzsébet a prezentat efectele
benefice ale plimbării și a vorbit și despre
activitatea Clubului de Plimbare al Pensionarilor din Sopron.
După prelegeri, participanții au avut
ocazia să adreseze întrebări specialiștilor.
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Acțiune de solidaritate „Un Milion de Stele”
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a
organizat vineri, 26 octombrie la Satu Mare
acțiunea internațională de solidaritate „Un
Milion de Stele”. Evenimentul aflat la a zecea ediție, a atras și în 2018 sute de sătmăreni dornici să facă un bine pentru comunitatea în care trăiesc.
La eveniment au fost prezenți PSSa episcop Eugen Schönberger, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean, primarul
Kereskényi Gábor, deputatul parlamentar
Magyar Lóránd, respectiv subprefectul Alfatter Tamás. Ladislau Lang, fost director
al Caritas, a fost prezent și el, urmărind cu
drag activitatea organizației chiar și după
încheierea mandatului.
După cuvântări, participanții au aprins
câte o candelă în semn de solidaritate față
de semenii noștri aflați în dificultate. La
fața locului au fost expuse fotografii cu
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momente memorabile din istoria de 10 ani
a evenimentului.
La Sighetu Marmației au participat în
număr mare localnicii cu sensibilitate socială la acțiunea „Un Milion de Stele” aflată la
a noua ediție.
În pregătirea și derularea acțiunii s-au
implicat cu drag atât membrii Centrului de
Zi pentru Vârstnici al Caritas din localitate,
cât și angajații organizației care activează
în Vișeu de Sus și Coștiui. Părintele Reszler
Mihály a fost și el prezent la eveniment,
aprinzând printre primii o candelă în semn
de solidaritate pentru semenii noștri aflați
în dificultate.
În cadrul acțiunii la Satu Mare s-au
colectat 3.187 lei din donațiile făcute la
fața locului, iar la Sighet 1.260 lei, sume
prin care participanții au sprijinit serviciile
sociale oferite de Caritas.

Am împărțit semenilor nevoiași mâncare gătită Au donat bucurie

Viața, altruismul și bunătatea Sfintei Elisabeta a fost, este și va rămâne un model
demn de urmat pentru toți oamenii creștini.
De aceea, la festivitatea organizată la Satu
Mare în memoria Sfintei Elisabeta în data
de 19 noiembrie, a fost prezentă și echipa
Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare.
După evenimentul organizat în cinstea
Sfintei Elisabeta, serviciile de ajutor ale

Diecezei Satu Mare au împărțit mâncare
gătită sărmanilor. Voluntarii Caritas au împărțit mâncare persoanelor aflate în dificultate din cartierul Micro 14 din Satu Mare.
În cadrul colectei de Sfânta Elisabeta
organizată la nivel de dieceză, enoriașii au
făcut donații în valoare de 71.876 lei, sumă
prin care au spijinit serviciile sociale oferite
de Organizația Caritas.

În perioada 10-24 decembrie „Casa Perla” a
amplasat un stand caritabil în incinta magazinului universal „Someșul” din Satu Mare. Sătmărenii dornici să ajute au avut posibilitatea să ofere donații în schimbul unor
decorațiuni de Crăciun confecționate cu
multă dragoste și atenție de persoanele cu
dizabilități care frecventează instituția, făcându-le sărbătorile mai frumoase.
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numărul beneficiarilor
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Nr.

Denumire instituție

Localitate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Centrul de Zi „Don Bosco”
Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei”
Centrul Comunitar „ Sf. Martin de Tours”
Centrul de Zi „ Integretto”
Centrul Comunitar „ Sf. Francisc de Assisi”
Centrul Social Deschis „ Sf. Paul”
Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale
Centrul de Reabilitare „ Sf. Iosif”
Centru de Reabilitare Carei
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională „Casa Perla”
Cantina Socială
Cantina Socială
Centru de Resurse pentru Integrare Socială și Profesională
Centru de Zi pentru Vârstnici „ Sf. Iacob”
Centru de Zi „ Speranța” pentru Vârstnici
Centru de Zi pentru Vârstnici

Satu Mare
Satu Mare
Turulung
Ardud
Baia Mare
Satu Mare
Carei
Satu Mare
Carei
Homorodu de Jos
Satu Mare
Baia Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Carei

41
83
119
140
139
489
21
181
69
25
59
54
368
32
103
45

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Centru de Zi pentru Vârstnici
Centru de Zi pentru Vârstnici
Centru de Zi pentru Vârstnici
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Hildegarda”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Terezia”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Elisabeta”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Maria”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Rita”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Varvara”
Centrul de Îngrijire la Domiciliu „ Sf. Carol”

Turulung
Baia Mare
Sighetu Marmației
Satu Mare
Carei
Petrești
Ardud
Tășnad
Baia Mare
Sighetu Marmației

15
29
35
336
77
37
67
52
76
110

Total

Nr. beneficiari

2802
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date economice
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Structura veniturilor în anul 2018
Cul.

Sursă venit
Donații
Cotizația membrilor
Subvenții de la bugetul local
Subvenții de la bugetul de stat
CJAS
Granturi
Sponsorizare
Alte venituri
Venituri din activități comerciale

%
7,12%
5,44%
7,74%
0,17%
2,53%
30,90%
0,63%
9,20%
36,27%

Structura cheltuielilor în anul 2018
Cul.

Program/ activitate
Programe socio-educative
Programe pentru persoane cu dizabilități
Programe socio-caritative
Programe pentru vârstnici
Cheltuieli cu activitatea economică

%
24,74%
10,19%
15,27%
28,77%
31,03%
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partenerii noștri
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Germania
Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Alulux Alu-Profile, Verl
Anne Klar
Bullis Bringen Freude, Frankfurt
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 Breisgau-Hochschwarzwald e.
V., Freiburg
Deppe Arnold Leistenfabrik GmbH & Co. KG Holzverarbeitung in Verl
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung, Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn und Kolpingfamilie,
Obererbach
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rieden
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V., Verl
Feuerwehrdirekthilfe Regensburg
Haus St. Josef - Provinz - und Missionshaus Heilig Kreuz in
Altötting
Heroal Fenster und Türprofil, Verl
Hoffmann Transporte GmbH, Verl
Jugendamt BDKJ – Passau
Kahmen TransCargo GmbH, Rheda-Wiedenbrück
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
Paul Hartmann AG
Pollmeier, Vieh- und Fleisch – GmbH, Verl
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
Rehage Transporte Rietberg
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde St. Willibrord, Herzogenrath
Rumänienhilfe Amstetten
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, Kempten, Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.V.
Rumänienhilfe Velbert-Neviges
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg und Saffig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Pähler GmbH & Co. Bau und Spedition KG,
Profiform Möbelfronten GmbH, Verl
St. Petrus.-Claver-Sodalität, Augsburg
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
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Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Susanne Mastall
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser, Münster

Venjakob Möbel, Gütersloh
Verein für mehr Humanität und Frieden, Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Austria

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 Amstetten
Rumänienhilfe Schärding
Schule Hippach, Zillertal
Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing

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

Alte țări europene
Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Česká Republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Republika
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Katolická Charita Hradec Králové, Česká Republika
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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

România
Asociația Properitas Vitae, Sânmartin
Asociația „Stea”, Satu Mare
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 și Sighetu Marmației
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Satu Mare
Dräxlmaier Satu Mare

Parteneri
media
Județul Satu Mare
City Rádió
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei
ITV

Radio Transilvania
sarumarenews.ro
satumareonline.ro
szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare
Județul Maramureș
Bányavidéki Új Szó
Graiul Maramureșului

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
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
MOL România
Neptun Company SRL
Primăria Municipiului Satu Mare
Rotary Club Satu Mare
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Stela Maris, Carei
Universitatea „Babeș-Bolyai” - Extensia Satu Mare
Weingut Brutler & Lieb SRL

maramedia.ro
nagybanya.ro
TV Sighet
România
Allgemeine Deutsche Zeitung
Mária Rádió
Radio România Cluj
Radio România Actualități
romkat.ro

Vasárnap
szocialishalo.ro
Ungaria
Duna TV
MTVA
magyarkurir.hu
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Contact:
Str. Lükő Béla Nr. 15
440061 Satu Mare
Tel: (0040)-261-710464
Fax: (0040)-261-712011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare
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