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Dragi Cititori,
iubirea este întotdeauna ingenioasă. Desigur, nevoia poate să-i surprindă pe cei care
activează în domeniul diaconiei, pentru că
aduce adesea situații noi și imposibile de
preconizat. Dar pentru că iubirea este întotdeauna ingenioasă, ea poate oferi întotdeauna răspunsul potrivit la provocările întâlnite. Aceasta încearcă să facă de aproape
30 de ani și Organizația Caritas a Diecezei
noastre de Satu Mare. Cu mai mult sau mai
puțin succes!?
Da, mai degrabă cu mai mult, decât cu
mai puțin succes. Dar ne-am putea și întreba,
căci aceasta nu poate fi realizată perfect, ci
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tot mai bine. Noi nu suntem bunul Dumnezeu.
Doar El este în măsură să facă tot. Însă El, în
foarte multe cazuri, nu dorește să procedeze fără noi, ci ne onorează prin faptul că
ne alege colaboratori ai săi. Este un har
imens și o onoare să facem bine pentru și
împreună cu Dumnezeu. Așa cum puteți
constata și voi, dragi Cititori, răsfoind acest
Raport Anual de activitate, paleta de servicii
oferite de angajații Organizației Caritas a
Diecezei noastre a fost foarte vastă în anul
ce a trecut. Mulțumiri și recunoștință tuturor
pentru munca onestă și bine făcută. Dumnezeu să va răsplătească! Desigur, ei au parte
de mulțumiri și recunoștință și din partea beneficiarilor, dar aceasta este doar un bonus,
căci ei nu au lucrat pentru recunoștință, ci
înainte de toate pentru iubirea lui Dumnezeu
– precum Sfânta Tereza de Calcutta obișnuia să zică: „Lucrează dragostea mea pentru Dumnezeu”. În această muncă, esența
este Dumnezeu, activitatea devotată derulată pentru El și pentru dragostea Sa este cea
mai importantă. Sunt fericiți cei ghidați de
acest principiu! Și ce fericiți vor fi atunci,
când vor auzi aceste cuvinte rostite chiar de
Isus: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu;
moşteniţi Împărăţia care a fost pregătită
pentru voi de la întemeierea lumii! Căci Mi-a
fost foame şi Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost
sete şi Mi-aţi dat să beau, am fost străin şi
M-aţi primit între voi, am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav şi M-aţi vizitat, am
fost în închisoare şi aţi venit pe la Mine...
Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut
aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre
aceşti fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut!” (Matei
25, 35-40)
Suntem recunoscători partenerilor noștri
interni și externi pentru sprijinul lor necondiționat, cât și voluntarilor noștri. Să fie binecuvântați de Dumnezeu și bucuria actelor de
binefacere să le umple inima!
Cu respect, cu recunoștință
și cu binecuvântarea mea duhovnicească,
+Eugen episcop
21 martie 2020, Satu Mare

Stimați Cititori,
S-a întâmplat odată, după ce am înmânat un
pachet de ajutor unei vârstnice bolnave și
aceasta a dorit să se spovedească, ca după
spovada ei, să mă prindă de mână și să-mi
spună: „Părinte, doar acești îngeri au mai
rămas alături de mine – îndreptându-și privirea către colegele mele care așteptau într-o
altă încăpere. Nu știu ce m-aș face fără ele,
pentru că eu sunt singură.” Atunci am realizat
că dragii mei colegi nu sunt doar angajați cu
atribuții de serviciu stabilite prin fișa postului,
nu sunt doar specialiști care își fac munca cu
onestitate...în ochii multora ei sunt îngeri. Nu
am împărtășit până acum cu nimeni această
experiență, deși confesiunea plină de tristețe
a doamnei mi-a dat putere de nenumărate
ori. Poate de aceea îmi vin în minte adesea
cuvintele profetului Maleahi: “V-am iubit, zice
Domnul! Și voi ziceți: “Cu ce ne-ai iubit?” (Mal
1,2). În astfel de momente de liniște, mă rog
pentru ca organizația noastră să devină semnul prin care oamenii ajunși la marginea societății simt iubirea lui Dumnezeu, ca angajații
noștri să devină trimișii lui Dumnezeu, niște
semne. În astfel de clipe sunt recunoscător
pentru îngerii, care din depărtare, în diverse
puncte ale continentului fac tot posibilul ca
noi, aici, să aducem zâmbete pe chipuri răvășite. Este incredibil cât de multă forță și muncă se află în spatele unui transport cu ajutor
umanitar sau al unui sprijin material... și cât
de multă grijă și iubire.
Am fost întrebat frecvent, atât în cadrul
organizației, cât și din afara ei: încotro se
îndreaptă Caritas? Ce planuri am pe termen
scurt, mediu și lung? La început, aceste întrebări m-au nedumerit, apoi am înțeles că un
răspuns ferm ar oferi siguranță pentru mulți.
Suntem îndreptățiți să punem astfel de întrebări în vremuri tulburi, lipsite de siguranță.
Am cugetat mult asupra răspunsului pe care-l
pot formula acum în trei cuvinte: urmarea lui
Cristos. Este un răspuns prea teologic, ar
putea spune unii, se vede că-i preot. Dar istoria tulbure și soarta oamenilor care ne înconjoară îmi întăresc convingerea. Suntem pe

drum, trebuie să facem față multor provocări,
putem s-o luăm la dreapta, dar și la stânga,
sunt lucruri la care trebuie să renunțăm și
altele pe care trebuie să le adoptăm, situații
neplăcute și decizii ale statului ne aruncă
dintr-o parte în alta, și cine știe ce ne mai
așteaptă....în astfel de vremuri doar să-L urmăm pe Cristos împreună ne poate oferi
siguranță.
Mulți consideră că organizația noastră
este mai mult decât o organizație de ajutor
umanitar, care distribuie pachete, care îi ajută
pe semeni, mai mult decât o organizație de
binefacere. Și eu sunt de aceeași părere, și aș
dori ca Organizația Caritas să devină tot mai
mult o familie a cărei membri își poartă de
grijă și au grijă de beneficiari, își acceptă slăbiciunile și se completează reciproc, lucrează
și decid avându-L în vedere pe Cristos.
Aș fi dorit ca Isus să ne fi lăsat o rețetă sau
o procedură de urmat pentru toate situațiile și
dificultățile pe care le întâmpinăm, dar nu a
făcut-o. Ne-a promis însă, că dacă-L iubim, Îi
respectăm poruncile, el Ne va da un alt Mângâietor să fie cu noi pentru totdeauna: Duhul
Adevărului... (Ioan 14, 15-17). Orice cale e lungă, plină de obstacole și pericole necunoscute, cu surprize mai mult sau mai puțin plăcute. Ceea ce pot să fac eu este să cer întotdeauna prezența Duhului Adevărului, pentru
că nu aș dori să iau nicio decizie în lipsa lui.
Cu respect,
dr. Ioan-Laurențiu Roman, director general
21 martie 2020, Satu Mare
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servicii sociale
destinate copiilor
și tinerilor
Centrul de Zi
„Integretto”
Ardud
Str. Șt. cel Mare Nr. 76
Telefon: 0261–771715

Centrul
Social Deschis
„Sfântul Paul”

Centrul de Zi
„Don Bosco”
Satu Mare
Bul. Cloşca Nr. 68
Telefon: 0261–721529

Centrul
Comunitar
„Sfântul Martin
de Tours”

Satu Mare
Str. Lükő Béla Nr. 15
Telefon: 0261–710464

Turulung
Str. Principală Nr. 13
Telefon: 0261–836080

Centrul
Social Deschis
„Casa Prieteniei”

Centrul
Comunitar
„Sfântul Francisc
de Assisi”

Satu Mare
Bul. L. Blaga Nr. 19/A
Telefon: 0261–760955

Baia Mare
Str. Macului Nr. 10
Telefon: 0262–277498
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În anul 2019, specialiștii care lucrează în centrele de copii ale Organizației Caritas s-au
concentrat atât pe dezvoltarea abilităților
preșcolarilor și școlarilor care frecventează
aceste unități, cât și pe implicarea părinților
în educarea copiilor lor.
Datorită a trei proiecte majore derulate în
centrele de copii ale organizației, în 2019,
s-au asigurat fondurile necesare pentru oferirea unei palete mai largi de servicii pentru
beneficiari, cât și organizării mai multor evenimente comune pentru copii și părinți.
La sfârșitul lunii iunie s-a încheiat proiectul „Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în
condiţii sociale de trai precare din regiunile
Satu Mare şi Maramureş” derulat cu succes
din anul 2014 în trei centre de zi pentru copii
ale organizației. Datorită proiectului, în centrele de copii implicate: Centrul de Zi „Integretto” din Ardud, Centrul Comunitar „Sfântul
Martin de Tours” din Turulung, cât și Centrul
Comunitar „Sfântul Francisc de Assisi” din
Baia Mare a fost posibilă creșterea numărului
de beneficiari și desfășurarea unor programe
variate și inovatoare atât pentru preșcolari
și școlari, cât și pentru membrii lor de familie.
Proiectul a oferit o oportunitate excelentă
pentru pedagogii care lucrează în cele trei
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centre să se familiarizeze cu metode moderne și eficiente de predare-învățare, precum
modul de abordare „Esența învățării”, dezvoltat de expertul elvețian, Beatrice Rutishauser
Ramm.
În Centrul de Zi „Don Bosco” și în Centrul
Social Deschis „Casa Prieteniei” a continuat
implementarea proiectului „CoFa” („Copil și
Familie”) implementat cu sprijinul Neumayer
Stiftung cu multe programe interesante la
care au participat alături de copii și membrii
lor de familie.
În cadrul proiectului „Șansa mea”, lansat
în anul 2017 și finalizat cu succes la sfârșitul
anului 2019, a fost organizată o nouă sesiune
de cursuri de gospodărie, gospodărie–creșterea copilului, alfabetizare, igienă și utilizarea calculatorului la care au participat
beneficiari ai centrelor de zi pentru copii ale
Caritas, alături de membrii lor de familie.
În anul 2019, în programele de voluntariat
oferite de Centrul Social Deschis „Sfântul
Paul” s-au implicat 52 de tineri de la 10 licee
sătmărene. Acești tineri au participat regulat
la programele organizate de centru, care le -a
oferit oportunitatea de a se cunoaște mai
bine prin dezbaterea unor subiecte precum:
comunicare, strategii eficiente de învățare,
orientare profesională sau relația de cuplu.

Momente speciale din viața centrelor noastre
Concursul copiilor talentați. Douăzeci și patru de școlari din patru centre de copii care
funcționează sub egida Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare s-au întâlnit în data de
26 iunie la Turulung pentru a participa la un concurs de talente. La evenimentul aflat la a
doua ediție, găzduit de Centrul Comunitar „Sfântul Martin de Tours”, s-au înscris copii de la
Centrul de Zi „Integretto” Ardud, Centrul „Casa Prieteniei” din Satu Mare, Centrul Comunitar
„Sfântul Francisc de Assisi” din Baia Mare, respectiv școlari de la instituția gazdă. Participanții
și-au măsurat talentul în mai multe domenii: desen, sport, povestire, cântec și dans.

Ziua Femeilor. La Centrul de Zi „Integretto”
din Ardud educatoarele grupelor cu predare în
limba maghiară obișnuiesc să sărbătorească
împreună cu mămicile copiilor ziua de 8
Martie. Așa s-a întâmplat și în anul 2019.
Evenimentul a fost organizat de educatoarea
Roter Inez, în strânsă colaborare cu colegele
Balog Noémi Katalin, Keresztesi Noémi și
Mutter Andrea.

Concert de percuție. În anul 2019, la „Casa
Prieteniei” au continuat cursurile de percuție.
La orele susținute de artistul instrumentist,
Didi Péter, în anul școlar 2018-2019 au participat în total 12 copii. În data de 14 iunie,
în cadrul tradiționalului concert de tobe, cursanții au avut prilejul să prezinte colegilor,
pedagogilor cât și membrilor lor de familie
cât de multe au reușit să însușească.
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Au învățat foarte bine. Centrul Comunitar
„Sfântul Francisc de Assisi” din Baia Mare a
încheiat un an școlar 2018-2019 excelent. 13
elevi din clasele I-IV care frecventează instituția
Caritas au obținut premiul I și mai mulți au
luat premiul II, III sau au primit mențiune.
Rezultatele deosebite sunt meritul copiilor care
au fost sprijiniți de dascălii lor de la Școala
Gimnazială „Vasile Alecsandri”, respectiv de
echipa Centrului „Sfântul Francisc de Assisi”.

Flashmob pentru implicare. Centrul „Sfântul
Paul” a marcat Ziua Internațională a Voluntariatului într-un mod inedit – prin organizarea
unui flashmob. Acțiunea a avut loc vineri,
6 decembrie, de la ora 16.30, pe platoul de
evenimente de pe aleea Coposu din Satu
Mare. Prin acest eveniment, voluntarii Caritas
au dorit să atragă atenția asupra faptului cât
de important este să ne oferim ajutorul ori de
câte ori este nevoie.

Au servit masa de Crăciun împreună. Echipa Centrului de Zi „Don Bosco”, cu ocazia apropierii
sărbătorii nașterii lui Isus, a ales să organizeze o masă festivă pentru copilașii care frecventează
instituția și părinții lor. În cadrul evenimentului care a avut loc în data de 20 decembrie, 70
de copii, părinți și pedagogi au servit împreună sărmăluțe gustoase pregătite cu drag, iar la
final copiii și-au primit cadourile de sub bradul decorat cu multă grijă.
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Conferință de închidere proiect axată
pe educația de calitate

Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare are
o experiență de aproape trei decenii în educarea și dezvoltarea copiilor proveniți din
medii defavorizate, facilitând astfel incluziunea lor socială. Datorită unui proiect finanțat
din fonduri elvețiene, specialiștii Caritas au
avut posibilitatea să ofere ajutor, sprijin și
noi perspective membrilor unor comunități
marginalizate din județul Satu Mare, respectiv Maramureș, într-un mod fără precedent.
Proiectul demarat în anul 2014 la inițiativa
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” și-a propus ca scop dezvoltarea și integrarea comunităţilor marginalizate din
Ardud, Turulung și Baia Mare (Craica) prin
programe educative, de dezvoltare comunitară şi din domeniul sănătăţii. Proiectul a
fost implementat de Organizația Caritas a
Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Centrul
de Resurse pentru Comunităţile de Romi

Cluj Napoca (CRCR). În anul 2018, proiectul
a fost extins, astfel, pe lângă cele inițiale, și
alte noi comunități marginalizate au devenit
grupuri țintă.
În 8-9 mai 2019, a fost organizată conferința de închidere a proiectului, având ca
titlu „Educație de calitate pentru toți”. La
evenimentul găzduit de Casa Meșteșugarilor
din Satu Mare, au participat specialiști și
membri ai comunităților rome implicate în
proiect, printre invitați aflându-se și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai
autorităților locale, ai societății civile și ai
mediului de afaceri.
Conferința a fost deschisă de coordonatoarea proiectului, Fülöp Orsolya, în calitate
de gazdă a evenimentului, iar apoi s-au adresat publicului episcopul romano-catolic
Eugen Schönberger, inspectorul școlar general Călin Durla, managerul de programe în
cadrul Roma Inclusion Fund, Cerasela Bănică, cât și responsabilul de proiect din partea
Caritas Elveția, Berry Kralj.
Raport Anual 2019
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Reprezentantul Caritas Elveția în România, Thomas Hackl a făcut o scurtă prezentare a proiectului, subliniind rezultatele care
dovedesc că o schimbare în bine este posibilă. Proiectul s-a derulat în trei domenii – a
afirmat specialistul – programele de dezvoltare comunitară și de sănătate fiind coordonate de CRCR, iar cele educaționale de
Organizația Caritas.
Prin intermediul programelor de dezvoltare comunitară, membrii comunităților marginalizate au devenit actori activi, dornici să
se implice în crearea unui viitor mai bun. Au
fost înființate grupuri de inițiativă, care au
identificat nevoile și problemele reale ale
comunităților, la care au încercat să găsească împreună soluții, devenind parteneri de
discuții pentru autoritățile locale.

Obiectivele programelor educaționale
implementate de Organizația Caritas au fost
asigurarea accesului la educație și a unei
educații de calitate. S-a pus accent pe educația preșcolară, pe atragerea unui număr
cât mai mare de copii marginalizați în grădiniță, unde li se oferă programe variate care
le dezvoltă abilitățile în mod eficient, unde
sunt pregătiți pentru școală, contribuind astfel pe termen lung, la reducerea fenomenului
de abandon școlar.
Thomas Hackl a menționat mai multe realizări în domeniul educației: în anul 2018, 87%
dintre copiii cu vârsta între 6 și 14 ani care
frecventează centrele organizației a învățat
la școală (în 2014, spre exemplu, acest procent a fost de 20% în comunitatea Craica din
Baia Mare); în anul școlar 2017-2018, 84% din
copiii care au frecventat centrele comunitare
10
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au luat note de trecere; aproape toți copiii care
ajung în clasa a III-a sau a IV-a știu să scrie și
să citească.
Pe toată durata proiectului, în centrele de
copii ale Caritas s-a lucrat cu abordarea
„Esența învățării”, dezvoltată de expertul
elvețian, Beatrice Rutishauser Ramm, abordare care face posibilă o accelerare a procesului de învățare și pune accent pe dobândirea
experiențelor plăcute în ceea ce privește
învățarea.
Tot în cadrul proiectului, tinerii care au absolvit 8 clase, foști beneficiari ai centrelor
comunitare, cât și părinții lor, au fost sprijiniți
de Caritas în găsirea unui loc de muncă.
În anul 2018, Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare, în colaborare cu Inspectoratul
Școlar Județean Satu Mare și Universitatea
Babeș-Bolyai – Extensia Satu Mare a organizat mai multe cursuri de perfecționare
pentru pedagogi. Prin intermediul acestor
cursuri, specialiștii Caritas au împărtășit
cunoștințele și experiențele lor dobândite în
cadrul proiectului cu alți specialiști care lucrează cu membri ai comunităților țintă.
Expertul în incluziune socială, Stephan
Müller i-a îndemnat pe cei prezenți să privească incluziunea romilor ca o oportunitate
și nu ca o problemă. Inspectorul școlar general Călin Durla, Csengeri Zsolt din partea
Agenda Setting și directorul Polipol Mobila
Dan Brumboiu au vorbit despre oportunitățile
și viitorul învățământului profesional.
Daniel Bronkal, Tijana Ćetković și Ivana
Šrepfler au prezentat publicului povești de
succes din cadrul unui proiect de incluziune
a romilor derulat în Bosnia-Herțegovina.

Una din cele mai emoționante activități
ale primei zile de conferință a fost cafeneaua
publică sau World Café, datorită căreia persoanele implicate în proiect au avut posibilitatea să împărtășească experiențele
personale legate de implementare cu alte
persoane implicate, dar și cu invitații. Astfel,
discutând, povestind, foști beneficiari ai
Centrului de Zi „Integretto” din Ardud, membrii grupului de inițiativă rom din Craica –
Baia Mare, cât și pedagogii centrelor Caritas
au avut ocazia să privească din perspective
noi activitățile derulate.
A doua zi a conferinței a început cu ateliere de lucru. În cadrul acestora, participanții
au dezbătut trei subiecte, și anume: educația
în grădiniță, cheia succesului în școală, respectiv tranziția de la școală pe câmpul muncii. Subiectele au fost introduse de Beatrice
Rutishauser, specialist educațional elvețian,
Cristea Sânziana, directoare CJRAE, și Adi
Sinani, reprezentant al Roma Education Fund.
Concluziile finale ale celor două zile de
conferință și ale proiectului de cinci ani au
fost exprimate de Mihaly Loredana (CRCR),
Cristea Sânziana și Roland Python (şeful
Biroului Contribuţiei Elveţiene din cadrul
Ambasadei Elveției din București). La finalul
evenimentului, organizatorii au adus mulțumiri partenerilor pentru colaborarea excelentă și angajaților de la Centrul „Integretto”
Ardud, Centrul „Sfântul Martin de Tours” din
Turulung și Centrul „Sfântul Francisc de
Assisi” din Baia Mare pentru eforturile depuse și devotamentul lor. Participanții s-au
angajat să continue procesele demarate în
cadrul proiectului prin implicarea tuturor
factorilor importanți la nivel local.

Un nou an de „CoFa”
În cadrul proiectului „CoFa” („Copil și Familie”), finanțat de Neumayer Stiftung au fost
organizate multe activități interesante și în anul
2019. Proiectul a fost derulat în trei centre de
copii ale Caritas: Centrul „Don Bosco” și „Casa
Prieteniei” din Satu Mare și Centrul de Zi pentru
Copii cu Nevoi Speciale din Carei.
În cadrul proiectului, au fost organizate
activități precum: acțiune de curățenie de
primăvară și toamnă, acțiune de înfrumusețare a terenului de joacă, părinți și copii au
plantat flori, au pregătit salată de fructe și
prăjiturele împreună, au fost la cinema, la
teatrul de păpuși și în excursii. Prin toate
aceste evenimente s-a reușit o mai activă
implicare a părinților în dezvoltarea și educarea copiilor lor, căci „CoFa” înseamnă tocmai că familia se dezvoltă alături de copil.

„Șansa mea” –
un proiect de succes
Implementarea proiectului „Șansa mea”, realizat cu sprijinul Caritas Dieceza Innsbruck, a
continuat cu succes și în anul 2019.
În cele patru centre Caritas implicate în
proiect: „Casa Prieteniei”, „Integretto”, Centrul
„Sfântul Martin de Tours” și Centrul „Sfântul
Francisc de Assisi”, au fost organizate cursuri
de gospodărie, gospodărie și creșterea copilului, alfabetizare, igienă și utilizare calculator.
La cursurile desfășurate în cadrul proiectului
au participat în total 213 fete și femei provenite din medii defavorizate. Cursurile de gospodărie și de utilizare a calculatorului au fost
cele mai populare în anul 2019.
De-a lungul celor trei ani de implementare,
la cursurile organizate în cadrul proiectului au
participat în total 751 de persoane.
Raport Anual 2019
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servicii sociale
destinate
persoanelor
cu dizabilități
Centrul
de Reabilitare
„Sfântul Iosif”
Satu Mare
Str. Dsida Jenő Nr. 16
Telefon: 0261–713811

Centrul
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
12
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Centrul de Zi
pentru Copii
cu Nevoi Speciale
Carei
Carei
Str. Uzinei Nr. 2
Telefon: 0261–861531

La începutul anului 2019, în cadrul domeniului
au existat două tipuri de servicii sociale (conform nomenclatorului serviciilor sociale): un
centru de integrare prin terapie ocupațională,
destinat persoanelor adulte cu dizabilități, respectiv trei centre de zi pentru copii (un centru
de zi pentru copii cu nevoi speciale și două de
reabilitare).
În urma modificărilor legislative privind
standardele minime de calitate, centrul de
integrare prin terapie ocupațională nu a mai
primit standarde minime noi. Licența obținută pentru acest tip de serviciu social a
rămas valabilă, dar nu a mai fost posibilă
completarea fișei de autoevaluare solicitată
de către A.J.P.I.S. până la data de 15 noiembrie 2019. Organizația Caritas se află în căutarea unei soluții optime pentru a putea
continua furnizarea serviciilor pentru beneficiarii Centrului „Casa Perla”. Cel mai probabil,
unitatea va fi desființată și la sediul acesteia
se va înființa un nou tip de serviciu social, un
centru de zi pentru adulți cu dizabilități.
Modificarea standardelor minime pentru
serviciile sociale destinate copiilor nu a adus
schimbări atât de radicale, dar în urma acestor
schimbări a crescut semnificativ volumul de

muncă pentru specialiștii acestor centre, în
primul rând în cazul asistenților sociali. Specialiștii sunt obligați să completeze mult mai
multe formulare, dar s-a înmulțit și numărul
minim al reevaluărilor pe an.
Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei a oferit servicii pentru un număr
de 18 beneficiari/an școlar, adică 90% din
capacitatea centrului. În cadrul unității a fost
derulat cu succes proiectul „CoFa” pentru
beneficiari și membrii lor de familie.
Numărul de beneficiari al Centrului de Reabilitare Carei în al doilea semestru al anului
2019 a depășit 40/lună – acesta însemnând
cel mai ridicat cuantum de la înființarea centrului. S-a îmbunătățit semnificativ și numărul
participanților la activitățile organizate pentru
aparținătorii beneficiarilor.
În cazul Centrului de Reabilitare „Sfântul
Iosif” observăm de asemenea o creștere a
numărului de beneficiari. Datorită unui proiect Erasmus+, instituția este implicată în
elaborarea unei platforme online de dezvoltare timpurie pentru a face accesibilă aceste
servicii și pentru copii care trăiesc în zone
izolate din punct de vedere geografic.
Raport Anual 2019
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Platformă online de dezvoltare timpurie

Organizația Caritas, după proiectul „Clopoțelul Sună pentru Toți!”, implementat cu succes,
s-a implicat într-un nou proiect Erasmus+,
alături de Asociația Rejtett Kincsek Down din
Nyíregyháza (Ungaria) și Centrum Liberta din
Kosice (Slovacia).
Obiectivul proiectului intitulat „Dezvoltarea
abilităților copiilor cu dezvoltare atipică prin
sprijin online” este elaborarea unui sistem
inovator de module e-learning în vederea
îmbunătățirii dificultăților întâmpinate în
acordarea serviciilor de intervenție timpurie
și creșterea nivelului scăzut al incluziunii
sociale. Prin serviciile online disponibile
gratuit pentru copii cu dezvoltare atipică și
membrii lor de familie, se urmărește ameliorarea inegalității de șanse în ceea ce
privește dezvoltarea timpurie, oferind acestor
copii posibilitatea de a se dezvolta chiar în
mediul lor familial. Una din principalele inovații ale proiectului o constituie utilizarea căii
de comunicare, căci folosirea platformelor
e-learning pentru dezvoltare în cazul copiilor
mici la momentul actual nu este elaborată în
niciuna dintre țările implicate în proiect.
Platforma creată în cadrul proiectului va
fi accesibilă în patru limbi: română, maghiară,
slovacă și engleză. Modulele platformei în
curs de dezvoltare se vor axa pe șase domenii:
14
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capacitate cognitivă, autonomie, abilități sociale, comunicare, motricitate fină și grosieră.
De la lansarea proiectului s-au făcut deja
o serie de pași importanți în vederea atingerii
scopului propus. Au fost identificate nevoile
viitorilor utilizatori prin chestionarea a 100
de părinți din România, Ungaria și Slovacia.
În luna aprilie a fost finalizat documentul
cadru de implementare, care include descrierea detaliată a modulelor, respectiv instrucțiuni referitoare la utilizarea paginii pentru
persoanele care vor încărca lecțiile e-learning
pe platformă. Conținutul documentului cadru
a fost evaluat de nouă psihopedagogi din
cele trei țări implicate în proiect, care au
ajuns la concluzia că atât descrierea, cât și
platforma de dezvoltare este corespunzătoare. Coordonatorul proiectului din partea
Organizației Caritas este Gabor Gnandt, psihopedagog al Centrului de Reabilitare „Sfântul Iosif” din Satu Mare.
În ultimele luni ale anului partenerii de
proiect au elaborat testmodulul de recunoaștere a cuvintelor în limba maghiară, care
conform planurilor, va putea fi testat în cursul
lunii februarie a anului 2020. În testarea modulului se vor implica 48 de familii, 16/țară
participantă în proiect.

Momente speciale din viața centrelor noastre
Carnaval. Preșcolarii care frecventează Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei
s-au deghizat în personajele lor favorite cu
ocazia petrecerii de Carnaval organizată în
data de 25 februarie 2019.

Ziua Familiei. În data de 24 mai, „Casa Perla” a
organizat Ziua Familiei, o zi plină de programe
interesante la care beneficiarii centrului au
participat alături de părinți, surori și frați, ca
într-o familie mare.
Excursie la zoo. Centrul de Reabilitare Carei și
Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale
Carei a organizat o excursie la grădina zoologică din Oradea. Beneficiarii celor două
centre ale Organizației Caritas au fost însoțiți
de pedagogii și membrii lor de familie.

Atelier de creație. Copiii care frecventează
Centrul de Reabilitare „Sfântul Iosif” din Satu
Mare au confecționat decorațiuni de Crăciun
împreună cu echipa centrului și membrii
lor de familie în cadrul atelierului de creație
organizat în data de 13 decembrie 2019.
Raport Anual 2019
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servicii sociale
destinate
persoanelor
vârstnice
Centrul de Zi
pentru Vârstnici
Turulung
Turulung
Str. Parcului Nr. 267

Centrul de Zi
pentru Vârstnici
„Sfântul Iacob”

Centrul de Zi
„Speranța”
pentru Vârstnici
Satu Mare
Str. C.A. Rosetti Nr. 2/A
Telefon: 0261–769265
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Centrul de Zi
pentru Vârstnici
Sighetu
Marmației

Satu Mare
Bul. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261–714606

Sighetu Marmației
Str. I. M. Apşa Nr. 17
Telefon: 0262–310881

Centrul de Zi
pentru Vârstnici
Baia Mare

Centrul de Zi
pentru Vârstnici
Carei

Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262–218058

Carei
Str. Someş Nr. 11
Telefon: 0261–865754

Centrele organizației care promovează conceptul de îmbătrânire activă au funcționat la
capacitate maximă pe tot parcursul anului.
În 2019, am marcat două aniversări importante în domeniu. Centrul de Zi pentru Vârstnici Carei a sărbătorit în data de 15 mai 10
ani de parteneriat cu Asociația Pensionarilor
Intelectuali din Nyírbátor (Ungaria). Centrul
de Zi pentru Vârstnici „Sfântul Iacob” din Satu
Mare a aniversat 20 de ani de existență în octombrie, de Ziua Mondială a Vârstnicilor. La
eveniment a fost prezent și cel mai în vârstă
beneficiar, un domn de 98 de ani.
Echipa Centrului de Zi „Speranța” pentru
Vârstnici a fost foarte activă și în 2019. Evenimentele tradiționale ale centrului, precum:
Serenada de Mai și Miss Ana, au fost organizate la obișnuitul standard înalt de calitate.
Centrul din Turulung este singurul club
care funcționează sub egida Organizației
Caritas și este frecventat în exclusivitate de
femei. Sârguincioasele vârstnice s-au implicat
într-o gamă largă de activități în anul 2019. Între
club și cealaltă unitate Caritas din localitate,
Centrul Comunitar „Sfântul Martin de Tours”
există o colaborare bună, care a devenit chiar
mai strânsă datorită organizării unor evenimente comune.
Pentru pensionarii Centrului de Zi pentru
Vârstnici din Sighetu Marmației, sfârșitul anului a reprezentat începutul unui nou parteneriat.

În noiembrie, membrii clubului sighetean au
vizitat pensionarii Clubului „Prietenia” din
Ocna Șugatag și au aprins împreună prima
lumânare din coronița de Advent.
În următorii 2 ani, Centrul de Zi pentru
Vârstnici din Baia Mare al Organizației Caritas va fi dezvoltat într-un mod fără precedent.
Datorită proiectului POCU intitulat „Împreună
pentru vârstnicii noștri!”, centrul va oferi o
paletă mai largă de programe destinate să
promoveze îmbătrânirea activă, programe la
care vor putea participa un număr mai mare
de beneficiari noi. În cadrul aceluiași proiect,
la Baia Mare Caritas va înființa un centru de
zi tip asistență și recuperare pe modelul Centrului de Zi „Sfântul Iacob” din Satu Mare.
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Momente speciale din viața centrelor noastre

Parteneri de încredere de 10 ani. Ziua de 15 mai 2019 a fost o zi cu totul specială pentru Centrul
de Zi pentru Vârstnici Carei al Caritas și Asociația Pensionarilor Intelectuali din Nyírbátor
(Ungaria), căci cele două instituții au marcat împlinirea a 10 ani de parteneriat prin organizarea
unei festivități aniversare. Vârstnicii din Nyírbátor au cântat cântece populare și au relatat în
versuri istoria celor 10 ani. Pensionarii careieni s-au pregătit pentru eveniment cu o coregrafie
pe piesa „New York, New York” al lui Frank Sinatra, îmbrăcați elegant, mișcându-se elegant.

8 Martie. Doamnele care frecventează Centrul de Zi pentru Vârstnici Baia Mare au avut
oaspeți-surpriză: voluntari ai programului
„Baia Mare – Capitala Tineretului din România
2018” au vizitat instituția, au dăruit flori pensionarelor și au recitat poezii de 8 Martie.
18
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Și-au făcut prieteni noi. Membrii Centrului
de Zi pentru Vârstnici din Sighet al Caritas au
aprins prima lumânare de Advent împreună cu
pensionarii de la Clubul „Prietenia” din Ocna
Șugatag. Vârstnicii doresc să organizeze mai
multe evenimente comune în anul 2020.

Valentine’s Day. Doamnele care frecventează
Centrul de Zi pentru Vârstnici din Turulung
păstrează tradițiile, dar încearcă să țină pasul
și cu noile tendințe. Astfel, deși Valentine’s Day
nu e chiar cea mai străveche sărbătoare, dar
este totuși frumoasă, vârstnicele din Turulung
au sărbătorit-o în felul lor: confecționând inimioare pentru cei dragi.

Calea Crucii. Centrul de Zi „Speranța” pentru
Vârstnici a organizat tradiționala sa festivitate
de Paște marți, 16 aprilie. Pensionarii au
parcurs împreună Calea Crucii, devenind
contemporanii lui Isus. Părintele Luczás
Lóránt, parohul comunității „Sfânta Familie”
din Satu Mare a fost cel care i-a ajutat pe
vârstnici în pregătirea scenetei.

De 2 decenii în slujba vârstnicilor. La Centrul „Sfântul Iacob”, Ziua Internațională a Vârstnicilor
este sărbătorită în fiecare an. Ediția din 2019 a fost una mai specială, fiind marcată și aniversarea a 20 de ani de la înființarea instituției. Pensionarii și angajații instituției au pregătit și
au servit un desert delicios împreună. Evenimentul s-a încheiat cu rostirea rugăciunii centrului:
„Te rog din suflet Domnul meu,/ Fi-mi alături azi și mereu,/ Dă-mi puterea să fiu bun/ Să
activez pentru binele comun./ Și dacă mă privești în această zi,/ Bucurie Tu să simți./ Amin.”
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servicii sociale
de îngrijire
la domiciliu
Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sfânta Maria”
Ardud
Str. Bucureşti Nr. 48
Telefon: 0261–771620

Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sfânta Rita”
Tășnad
Str. M. Sadoveanu Nr. 3
Telefon: 0261–827872

Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sf. Hildegarda”

20

Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sfântul Carol”

Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sfânta Varvara”
Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262–218058

Centrul
de Îngrijire
la Domiciliu
„Sfânta Terezia”

Satu Mare
Bul. Unirii Nr. 49
Telefon: 0261–714030

Sighetu Marmației
Str. I. M. Apşa Nr. 17
Telefon: 0262–310881

Carei
Str. Someș Nr. 11
Telefon: 0261–865754

Birou de Informare
Livada
Str. Victoriei Nr. 49
Telefon: 0786–048341

Birou de Informare
Vișeu de Sus
Str. T. Vladimirescu Nr. 8
Telefon: 0262–352606

Birou de Informare
Petrești
Str. Mică Nr. 534
Telefon: 0261–820003
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Domeniul îngrijirii la domiciliu este un domeniu
cu puține evenimente spectaculoase pentru
publicul larg, dar cu foarte multă muncă
depusă de asistenții și infirmierii noștri în
vederea îmbunătățirii stării de sănătate a beneficiarilor sau a ameliorării suferinței lor.
În anul 2019, sub egida Organizației Caritas au funcționat 6 centre de îngrijire la
domiciliu din care 3 au avut în subordine
câte-un birou de informare.
Asistenții și îngrijitorii care lucrează în centrele de îngrijire la domiciliu ale Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare oferă:

3. Servicii medicale
» monitorizarea parametrilor fiziologici
» activităţi de tratament și de îngrijire
» manevre terapeutice pentru evitarea
complicaţiilor secundare

1. 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
2. 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
(însoţire la diverse evenimente, plimbări,
citire, discuţii/ascultare etc.)
» informare despre drepturi şi obligaţii
» instruire în domeniul îngrijirilor sociomedicale la domiciliu

Conform standardelor minime de calitate
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu valabile până în luna februarie a anului 2019, beneficiarii centrelor Caritas de acest tip au fost
atât persoane vârstnice, cât și persoane adulte cu dizabilități și bolnavi cronici (cod serviciu
social 8810ID–I). Noile standarde minime de
calitate au separat serviciile de îngrijire oferite
celor două categorii de beneficiari, astfel există centre de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (cod serviciu social 8810ID–I)
și centre de îngrijire pentru persoane adulte
cu dizabilități (cod serviciu social 8810ID–II).
Din această cauză, de pe o zi pe alta, ne-am
confruntat cu nefericita situație de a nu mai
avea posibilitatea legală de a asigura îngrijire
la domiciliu pentru beneficiarii noștri adulți cu
dizabilități.
Pentru soluționarea acestei situații, Organizația Caritas ia în considerare demararea
procedurii de acreditare a centrelor noastre
de îngrijire atât pentru furnizarea de servicii
de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, cât
și pentru persoane adulte cu dizabilități.
Raport Anual 2019
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servicii sociale
de suport
și intervenție

Cantina Socială
Caritas
Satu Mare
Satu Mare
Bul. Unirii Nr. 38
Telefon: 0261–712521
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Centru de Resurse
pentru Integrare
Socială
și Profesională

Cantina Socială
Caritas
Baia Mare

Satu Mare
Str. Delavrancea Nr. 9
Telefon: 0261–716282

Baia Mare
Str. G. Coşbuc Nr. 54
Telefon: 0262–218058

Centrul de Resurse pentru Integrare Socială
și Profesională, în anul 2019, a oferit consiliere, asistenţă şi suport persoanelor şi familiilor aflate în dificultate cu domiciliul în
municipiul Satu Mare. Scopul serviciului
social este dezvoltarea capacității beneficiarilor de a-şi mobiliza resursele pentru a face
faţă anumitor probleme și sprijinirea lor în
ameliorarea temporară a situațiilor de criză.
În 2019, centrul a avut 372 de beneficiari
din care 83 au beneficiat de consiliere socială/
suport psihosocial, 6 de consiliere psihologică
individuală, 186 de asistenţă şi suport, 179 de
informare, 57 de mediere, respectiv 5 familii
aflate în situație de criză au beneficiat de ajutor de urgență constând din îmbrăcăminte,
alimente și articole de igienă personală.

Cantina Socială Caritas Satu Mare a oferit
masă caldă (meniu compus din două feluri de
mâncare și desert) pentru 54 de persoane
aflate în dificultate. În anul 2019, au fost preparate și servite/distribuite 8.105 porții de
mâncare. Beneficiarii cantinei au primit regulat
pachete cu alimente nealterabile (zahăr, ulei,
făină, orez, conserve de carne, fasole, etc) în
vederea asigurării hranei necesare pentru
fiecare sfârșit de săptămână, cât și pachete în
ajunul sărbătorilor religioase.
Datorită consilierii furnizate de asistentul
social, din cele 54 de beneficiari ai cantinei
sociale, 4 şi-au găsit loc de muncă, 10 au
depășit situația de criză nemaiavând nevoie
de serviciile cantinei, 1 beneficiar a fost internat la un centru rezidențial pentru persoane
vârstnice, 1 persoană a obținut locuință socială și 2 copii au participat la programe complementare oferite de alte instituţii de stat
sau ONG-uri din localitate.

Cantina Socială Caritas Baia Mare a avut
55 de beneficiari în anul 2019, pentru care a
pregătit în total 8.105 porții de mâncare caldă
și a oferit pachete cu alimente la sfârșit de
săptămână, dar și pachete în ajunul sărbătorilor religioase. Munca asistentului social a fost
prolifică, în cazul a 25 de beneficiari cu diferite
probleme de sănătate sau de ordin social s-a
intervenit prin mediere la medicul de familie
respectiv la medic de specialitate.
În urma solicitării unui partener din străinătate al organizației, în cursul anului s-a livrat
în localitatea Cavnic, de 2 ori pe săptămână
hrană caldă la un număr de 65 persoane vulnerabile, aflate în risc social crescut de marginalizare și excluziune socială. Astfel s-au
pregătit și livrat lunar un număr mediu de 552
de porții constând din supă, felul doi, pâine și
desert/fruct ajungând la sfârșitul anului, la un
număr de 6.630 porții.
Datorită a două proiecte POCU, implementate în Satu Mare și în Baia Mare, în anul 2020
activitatea cantinelor sociale ale Caritas va fi
extinsă prin înființarea și acreditarea a două
servicii sociale noi tip masa pe roți, asigurând
livrarea la domiciliu a hranei gătite pentru
vârstnici de peste 65 de ani imobilizați la domiciliu. Cantina Socială Caritas din Baia Mare,
datorită proiectului, pe lângă numărul actual
de beneficiari va asigura câte o masă caldă/
zi pentru alți 40 de beneficiari noi, persoane
cu vârsta peste 65 de ani, aflați în risc de sărăcie, dar care și-au păstrat mobilitatea.
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Ne-am asumat îmbunătățirea calității vieții
a 164 de vârstnici sătmăreni și a 170 băimăreni
În data de 19 septembrie 2019 a avut loc la
Satu Mare lansarea oficială a proiectului
POCU/436/4/4, cod: 126650, intitulat: „Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”.
Aplicantul principal este Direcția de Asistență Socială Satu Mare (DAS), iar Asociația
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare are
calitatea de partener.
Proiectul în valoare de 2.786.616,39 lei
este cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, urmând să fie implementat în
perioada iulie 2019 – iunie 2022.
Obiectivul general al acestui proiect este
creșterea calității vieții în municipiul Satu
Mare prin înființarea a două noi servicii sociale adresate vârstnicilor și încurajarea îmbătrânirii active, cu accent pe evitarea izolării,
inactivității și diminuarea riscului de sărăcie
și excluziune socială.
În cadrul proiectului, DAS va înființa un
centru de zi pentru vârstnici de a cărui servicii
vor beneficia minim 124 de persoane de vârsta a treia, iar Caritas va extinde serviciile
cantinei sociale din Satu Mare cu un serviciu
nou tip masa pe roți prin care va furniza mâncare gătită la domiciliu în fiecare a doua zi
pentru cel puțin 40 de persoane cu vârsta
peste 65 de ani. Astfel, în perioada de implementare a proiectului, în total 164 de vârstnici
vor primi sprijin, din care 124 vor depăși situația de vulnerabilitate dată de izolarea la
domiciliu, segregarea socială.
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Lansarea oficială a proiectului „Împreună
pentru vârstnicii noștri!”, (proiect POCU/436/
4/4, cod: 127166) a avut loc joi, 17 octombrie
2019, la Baia Mare.
Proiectul în valoare de 2.785.379,66 lei
este cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, urmând să fie implementat de
Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu
Mare în calitate de aplicant, în perioada august 2019 – iulie 2022.
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității vieții a 170 de vârstnici băimăreni se va realiza prin înființarea și licențierea
a două servicii sociale noi: un centru de zi tip
asistență și recuperare pentru minim 20 de
beneficiari și un serviciu de tip masa pe roți
pentru 40 de beneficiari, respectiv dezvoltarea a două servicii sociale existente: Centrul
de Zi pentru Vârstnici Baia Mare care va oferi
programe pentru minim 70 de vârstnici și
Cantina Socială Caritas Baia Mare care va
asigura hrană caldă, gustoasă pentru 40 de
persoane de vârsta a treia, aflați în risc de
sărăcie. Datorită proiectului, în total 170 de
vârstnici primesc sprijin, din care 130 depășesc situația de vulnerabilitate dată de izolarea la domiciliu.

alte acțiuni
și evenimente

Vizita
partenerilor

Evenimente
de informare

Acțiuni
de solidaritate
și sensibilizare

Colecte
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Împreună pentru copilul în dezvoltare. Luni, 28 ianuarie 2019, sediul central al Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare a fost gazda unei mese rotunde. La evenimentul inițiat de
Asociația Prosperitas Vitae din Sânmartin (județul Harghita) au participat 20 de specialiști
și reprezentanți ai unor instituții din județul Satu Mare care furnizează servicii educaționale,
medicale, sociale, de protecția copilului pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani. Scopul
evenimentului a fost popularizarea intervenției timpurii și prezentarea petiției inițiată de
Asociația Prosperitas Vitae înaintată în vederea declarării dezvoltării timpurii optime a tuturor
copiilor o prioritate națională și crearea unui sistem național de servicii interinstituționale de
intervenție timpurie. Documentul a fost semnat de toți participanții la finalul evenimentului.

Campania 3,5%. În anul 2019, în cadrul campaniei 3,5%, Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare a reușit să colecteze 46.708,56
lei, cu aproape 34% mai mult decât în anul
precedent. Volumul mai mare de redirecționări
arată că membrii comunității au încredere în
organizație, apreciază calitatea serviciilor
oferite de aceasta și nu ezită să se implice
pentru a sprijini menținerea acestor servicii.
26
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Parteneri în vizită. În aprilie, o delegație a
Organizației Aktion Kleiner Prinz din Warendorf
formată din Dr. Michael Quinckhardt, Heinz
Kusta și Ricarda Reker-Nass a vizitat mai
multe instituții ale Caritas, făcând cunoștință
cu angajații organizației și cu munca lor. Organizația din Warendorf este un partener al Caritas
de aproape două decenii, sprijinind regulat
Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif” din Satu Mare.

Pelerinaj la Șumuleu Ciuc. Cu ocazia vizitei
Papei Francisc în România, echipa Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare s-a deplasat
la Șumuleu Ciuc pentru a se ruga împreună
cu Suveranul Pontif, alături de zeci de mii de
credincioși veniți din toate colțurile țării.

La Hramul Preasfintei Inimi a lui Isus. Colectivul Organizației Caritas a Diecezei Satu
Mare a participat în data de 30 iunie 2019
la Hramul Preasfintei Inimi a lui Isus. Acest
eveniment important ne dă an de an putere
să ne îndeplinim misiunea asumată.
Și Caritas este alături de tine! În data de
5 iunie 2019, la târgul organizat de IȘJ Satu
Mare și CJRAE Satu Mare, intitulat „Alături de
tine...”, a fost prezentă și echipa Organizației
Caritas. Vizitatorii standului Caritas au fost
informați despre paleta de servicii sociale
oferite de centrele pentru copii și tineri
ale organizației, cât și despre condițiile de
accesare ale acestor servicii.
Ziua Diecezei. Echipa Organizației
Caritas a fost prezentă sâmbătă,
10 august, în Grădina Romei la Ziua
Diecezei aflată la a doua ediție. Vizitatorii
standului au avut prilejul să se familiarizeze cu serviciile sociale asigurate
de Caritas și să se implice în activități
creative alături de angajații organizației.
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Pedalăm pentru Vârstnici. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare s-a alăturat campaniei
„Pedalăm pentru vârstnici”, aflată la a șasea ediție. În cadrul evenimentului, an de an, cicliși
belgieni pedalează în etape a câte 1000 km pentru a atrage atenția asupra nevoilor vârstnicilor
din România de a avea acces la o rețea sustenabilă de servicii de îngrijire la domiciliu. Echipa
Caritas i-a întâlnit pe cicliști la Baia Mare, în data de 11 septembrie, în cadrul unei mese rotunde.

„Un Milion de Stele” 2019. În 24 octombrie la Satu Mare, iar în 25 octombrie la
Sighetu Marmației s-au aprins candelele solidarității în cadrul acțiunii „Un
Milion de Stele”. Scopul acțiunii este
să ne atragă atenția asupra faptului
cât de important este să ne purtăm de
grijă reciproc, să ne aducă aminte că
avem puterea de a face mai bună viața
semenilor noștri aflați în dificultate.
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Caritate și iubire. De ziua Sfintei Elisabeta,
Caritas a împărțit mâncare gătită semenilor
aflați în dificultate din cartierul Micro 14 din
Satu Mare. În 2019, în acțiune s-au implicat
bucătăresele de la Cantina Socială Caritas
Satu Mare, care pregătesc mâncare gustoasă
zi de zi pentru localnicii care trăiesc în condiții
grele, iar de această dată au înmânat cu
drag, zâmbind pachetele cu mâncare tuturor
persoanelor care s-au prezentat la masă.
Directorul general al organizației, părintele
dr. Ioan-Laurențiu Roman a participat și el la
acțiune, având o vorbă bună pentru fiecare.

date
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Nr.

Localitatea

1.

Centrul de Zi „Don Bosco”

Satu Mare

32

2.

Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei”

Satu Mare

60

3.

Centrul Comunitar „Sfântul Martin de Tours”

Turulung

104

4.

Centrul de Zi „Integretto”

Ardud

140

5.

Centrul Comunitar „Sfântul Francisc de Assisi” Baia Mare

6.

Centrul Social Deschis „Sfântul Paul”

Satu Mare

7.

Centru de Zi pentru Copii
cu Nevoi Speciale Carei

Carei

22

8.

Centrul de Reabilitare „Sfântul Iosif”

Satu Mare

219

9.

Centrul de Reabilitare Carei

Carei

65

10.

Centru de Integrare prin Terapie
Ocupațională „Casa Perla”

Homorodu de Jos

23

11.

Centrul de Zi pentru Vârstnici „Sfântul Iacob”

Satu Mare

15

12.

Centrul de Zi „Speranța” pentru Vârstnici

Satu Mare

71

13.

Centru de Zi pentru Vârstnici Carei

Carei

45

14.

Centru de Zi pentru Vârstnici Turulung

Turulung

15

15.

Centru de Zi pentru Vârstnici Baia Mare

Baia Mare

27

Sighetu Marmației

35

Satu Mare

243

16.
17.

Centru de Zi pentru Vârstnici
Sighetu Marmației
Centrul de Îngrijire la Domiciliu
„Sfânta Hildegarda”

108
185 elevi +
115 voluntari

18.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sfânta Terezia” Carei

69

19.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sfânta Maria”

Ardud

65

20.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sfânta Rita”

Tășnad

37

21.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sfânta Varvara” Baia Mare

58

22.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu „Sfântul Carol”

Sighetu Marmației

102

23.

Cantina Socială Caritas Satu Mare

Satu Mare

54

24.

Caritas Socială Caritas Baia Mare

Baia Mare

55

25.

Centru de Resurse pentru Integrare
Socială și Profesională

Satu Mare

372

Total
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partenerii noștri
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Austria
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Alte țări
europene

România

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

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
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

Alte țări europene
Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc,
Česká Republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Republika
Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete, 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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Parteneri media
Județul Satu Mare
City Rádió
frissujsag.ro
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei
ITV
Radio Transilvania
sarumarenews.ro
satumareonline.ro
szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare
Județul Maramureș
actualmm.ro
Bányavidéki Új Szó
directmm.ro
emaramures.ro
Gazeta de Maramureș
Graiul Maramureșului
jurnalmm.ro
maramedia.ro
nagybanya.ro
salutsighet.ro
sighet-online.ro
sighet247.ro
Szigeti Porta (SZP)
TV Sighet
Presa națională
Allgemeine Deutsche Zeitung
Mária Rádió
Radio România Cluj
Radio România Actualități
romkat.ro
Vasárnap
szocialishalo.ro
Presa internațională
Duna TV
MTVA
magyarkurir.hu
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Asociația Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare

Str. Lükő Béla Nr. 15, 440061 Satu Mare
Tel: 0261–710464, Fax: 0261–712011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare

