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Dragi Cititori!
Dați-mi voie să citez din Scrisoarea enciclică a suveranului pontif Benedict al XVI-lea, Deus caritas est,
scrisoare în care punctează: „Iubirea aproapelui, înrădăcinată în iubirea lui Dumnezeu, este înainte
de toate o datorie pentru fiecare credincios, dar este și datorie pentru întreaga comunitate eclezială,
și aceasta la toate nivelurile sale: de la comunitatea locală a Bisericii particulare până la Biserica Universală
în ansamblul său. Și Biserica, în calitate de comunitate, trebuie să practice iubirea. În consecință, iubirea
are nevoie și de organizare ca suport pentru o slujire comunitară ordonată.” (punctul 20)
Raportul anului 2015 ne prezintă nu numai modul în care Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
a fost martoră la multitudinea și diversitatea nevoilor care ne înconjoară dar și modul în care ne-am
străduit să răspundem acestor provocări în dieceza noastră.
Concluzia Sfântului Părinte este cât se poate de adevărată: „Iubirea – caritas – va fi întotdeauna necesară,
chiar și în societatea cea mai dreaptă. ... Întotdeauna va fi suferință care are nevoie de consolare și de ajutor.
Întotdeauna va fi singurătate. Întotdeauna vor fi și situații de necesitate materială, pentru care un
ajutor este de neînlocuit, în sensul iubirii concrete față de aproapele” (Deus caritas est 28,b)
Organizația Caritas a Diecezei noastre, atunci când intervine, când ajută, nu face altceva decât să
își exercite însăși esența ei: cea de a pune în practică iubirea față de Cristos, deoarece Îl regăsim
în fiecare persoană aflată în nevoie.
Desigur, doresc să mulțumesc nu numai fiecărei instituții și angajaților ei pentru munca depusă,
ci și tuturor partenerilor de peste hotare - în special celor din Germania, Austria și Elveția - al căror
sprijin a făcut posibilă intervenția noastră în atât de multe locuri și în atât de multe feluri.
Dumnezeu să vă răsplătească pe toți!
Cu bucurie îmi ofer binecuvântarea în egală măsură către toți angajații, susținătorii
și benecifiarii Caritas.
18 ianuarie 2016, Satu Mare
+Eugen episcop
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Ladislau Lang
director general

Stimați Cititori!
În anul 2015 a avut loc un eveniment de o importanță deosebită în viața organizației noastre:
în septembrie instituția noastră a sărbătorit 25 de ani de existență.
Am realizat o retrospectivă asupra celor 25 de ani, am evaluat traseul drumului parcurs, am trecut
în revistă succesele și dificultățile.
Și în anul ce-a trecut ne-am străduit în mod constant să orientăm munca noastră înspre bine, să
îndeplinim așteptările Bisericii Catolice, astfel ca după puterile și posibilitățile noastre să-i ajutăm
pe cei în nevoie, în spiritul dragostei creștine. Locul nostru este acolo unde se întâlnește sărăcia,
marginalizarea, excluderea, deficiența, vulnerabilitatea, boala cu dragostea pentru semenii noștri
și cu dorința de a-i ajuta.
Prin implicarea partenerilor străini și locali, a organelor de stat, ai administrației publice locale,
a sponsorilor, prin donatori inimoși și voluntari, personalul nostru a reușit în anul 2015, ca de altfel
în fiecare din cei 25 de ani, să ajute mii și mii de oameni.
Vă rugăm să fiți alături de noi și de acum înainte, să mergem pe aceeași cale ajutându-i pe cei în
nevoie, și să ne bucurăm de succesele comune și în anul 2016.
Copilul care a mers la școală și de Crăciun
S-a întâmplat în 24 decembrie 2015. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, cu ocazia sărbătorilor,
dar și cu alte ocazii, a împărțit mâncare caldă în diferite cartiere sărace ale orașului. Din bunăvoința
sponsorilor noștri, cei nevoiași au primit sarmale și cârnați. Peste 400 de porții de mâncare caldă au
înseninat Sfintele sărbători ale semenilor noștri.
Am ajuns la al treilea punct de împărțire a hranei. În momentul în care mașina Caritas a parcat, au
început să apară din toate părțile copii cu vase mai mici, mai mari. Când au ajuns la noi, unii au fost
puțin descurajați, iar cei cu mai multă experiență s-au așezat repede în rând.
Am observat un băiețel mai retras, cu o cicatrice pe frunte. Am pășit spre el. Micuțul și-a întins oala.
“Am fost azi la școală” – mi-a spus. “Glumești ?” - l-am întrebat, zâmbind prietenos . ”De trei zile este
deja vacanța”. “Dar eu am fost la școală!...Chiar am fost!” – susținea copilul.
Apoi, mi-am dat seama că spune acest lucru, deoarece este unul dintre beneficiarii entuziaști al centrului
nostru „Casa Prieteniei”, unde copiii primesc zilnic hrană, cu condiția să frecventeze școala. Și el este
unul dintre acei 500 de beneficiari, care prin intermediul organizației noastre, primesc mâncare zilnic.
Doresc să mulțumesc și în numele acestui copil, tuturor celor care fac posibil acest sprijin și
își ajută semenii.
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„Moştenirea lăsată nouă de Iisus este că trebuie să ne slujim unii pe alţii
și să ne gândim la iubirea lui Iisus, care ne spune că trebuie să îi iubim pe ceilalţi.
Trebuie să fim slujitori în iubire să ne gândim şi la modul în care putem sluji,
deoarece aceasta vrea Iisus de la noi.”
Papa Francisc

25 de ani în folosul comunității
În anul 2015, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a împlinit 25 de ani de existență.
De la înființarea ei din anul 1990, sub egida Diecezei Romano-Catolice din Satu Mare cu sprijinul
partenerilor, colaboratorilor, angajaților și voluntarilor, organizația a reușit să ofere sprijin pentru
peste 200 de mii de persoane din județele Satu Mare și Maramureș.
Acești 25 de ani de activitate nu au putut trece fără urmă, de aceea am dorit să rememorăm
în cadrul unei sărbători aniversare momentele câteodată grele, dar importante din punct de vedere
social și umanitar în ceea ce privește ajutorarea celor din jur.
La marcarea acestei zile speciale au fost invitate peste 150 de persoane și au sărbătorit alături
de noi oficialități din cele două județe în care organizația își desfășoară activitatea, parteneri și
colaboratori atât din România, cât și din Germania și Austria.
Înainte de masă angajații organizației și partenerii au participat la o slujbă religioasă oficiată de
PS. Episcop Schönberger Eugen. După slujbă cei prezenți au vizitat Centrul comunitar „Sf. Martin
de Tours” din Turulung și au participat la sfințirea acestuia. Centrul oferă servicii sociale zilnic pentru
peste 150 de copii proveniți din medii defavorizate.
Sărbătoarea aniversară a continuat la Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Festivitatea a început
cu un scurt concert simfonic, după care cei prezenți au fost salutați de episcopul Schönberger Eugen
și de către directorul general al organizației, domnul Ladislau Lang. Oficialitățile prezente și partenerii
din străinătate au felicitat organizația pentru munca depusă și rezultatele frumoase obținute în
cei 25 de ani de activitate și au urat mult succes în continuare.
Kósa Attila Kálmán, directorul responsabil pentru serviciile sociale și Hackl Thomas, responsabil
de proiecte, au prezentat serviciile oferite, rezultatele obținute și viziunea de viitor a organizației
Caritas. Pentru a ajunge la sufletul celor invitați a fost prezentat un scurtmetraj cu serviciile
oferite și beneficiarii organizației.
Invitații au avut ocazia să vadă momentele cheie din cei 25 de ani de activitate, respectiv rezultatele
obținute în cadrul unei expoziții organizate în incinta filarmonicii.
Evenimentul s-a încheiat cu o cină festivă.
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„ Sărăcia creștină înseamnă că eu dau celui
sărac dintr-al meu și nu din superfluu, chiar
și din necesarul meu, pentru că știu că el mă
îmbogățește. Și de ce un sărac mă face mai
bogat? Pentru că Iisus a spus că El însuși
este în cel sărac”
Papa Francisc

Centrul comunitar „Sf. Francisc de Assisi”
Baia Mare,
Centrul comunitar „Sf. Martin de Tours”
Turulung,
Centrul de zi „Integretto” Ardud,
Centrul de zi „Don Bosco” Satu Mare
Centrul social deschis “Casa Prieteniei”
Satu Mare

Programe socio-educative
Copiii provenind din familii nevoiașe se confruntă cu o sumedenie de dificultăți, dar dragostea
este prezentă și în viața lor. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare prin cele cinci centre ale sale
din județele Satu Mare și Maramureș, destinate copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate,
urmărește în primul rând crearea și asigurarea unui mediu primitor, iar prin intermediul serviciilor
sociale oferite, urmărește facilitarea procesului de integrare în societate atât al copiilor și tinerilor,
cât și a familiilor din care provin aceștia.
Interesul și devotamentul profesioniștilor din Satu Mare, Ardud, Turulung și Baia Mare vin să completeze,
alături de programele sociale derulate, acest proces de integrare.
Copiii de vârstă preșcolară și copiii care frecventează ciclul primar vizitează zilnic centrele noastre,
unde li se oferă hrană, materiale didactice, jucării, dar și sprijin emoțional.
Cei mici beneficiază de serviciile centrelor înainte de masă, iar cei mai mari vin în instituțiile noastre
după cursuri. Pe lângă efectuarea temelor de casă și învățarea lecțiilor, centrele oferă cadrul optim
de relaționare și socializare între copiii de aceeași vârstă care pot să se joace împreună
și să lege prietenii.
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Pentru acești copii care provin de cele mai multe ori din familii dezorganizate, cu un nivel de trai
scăzut, educația și sprijinul primit în centrele noastre reprezintă piatra de temelie pentru un viitor
mai bun. Specialiștii noștri sunt cei de la care copiii însușesc regulile de comportament în societate
și tot ei sunt cei care au grijă să răspundă întrebărilor pe care le au părinții cu privire la educarea
copiilor lor, cu scopul responsabilizării acestora. Colegii noștri din centre intervin pentru a facilita
integrarea școlară a copiilor oferind sprijin în continuarea studiilor, în asigurarea posibilităților de
igienă și în completarea alimentației. În același timp se acordă o foarte mare atenție și comunităților.
Prin participarea la traininguri cu un înalt grad de profesionalism, la diferite programe educative,
programe comunitare, consiliere socială și la programe de educație pentru sănătate, beneficiarii
serviciilor noastre vor putea deveni membri utili și activi ai comunităților de care aparțin.
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„Lucrurile pe care le facem pentru noi înșine dispar
odată cu moartea noastră. Dar ceea ce facem pentru
alții și pentru lume dăinuie pentru totdeauna. ”
Albert Pine

Centre destinate copiilor cu dizabilități

Copiii cu dizabilități necesită atenție deosebită nu numai din partea familiei ci și din partea
mediului în care trăiesc, acesta din urmă având o contribuție importantă în dezvoltarea lor.
Pe lângă acestea și specialiștii sunt indispensabili, cu atât mai mult cu cât se pot atinge progrese
mult mai semnificative în cazul unei intervenții timpurii, indiferent de tipul dizabilitate.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare oferă servicii sociale pentru un număr de peste 200
copii preșcolari cu dizabilități, prin acestea ușurând și situația părinților. Prin tratamentele
terapeutice la care au acces copiii nou-născuți și cei de vârstă preșcolară, aceștia primesc o șansă
pentru o viață mai normală, una în care pot fi și ei fericiți.
Primii ani din viața unui copil sunt cei mai importanți. Experiențele acumulate în această perioadă
influențează dezvoltarea lor pe toate planurile. Centrele noastre oferă posibilitatea stabilirii unui
diagnostic timpuriu privind dezvoltarea copilului, precum și aplicarea de intervenții personalizate
în funcție de nevoile fiecăruia.
Dezvoltarea timpurie include intervenții pe mai multe planuri - medical, pedagogic, psihologic
și nu în ultimul rând, pe plan social. Scopul acestor intervenții este ghidarea dezvoltării copilului
pe un făgaș normal, precum și prevenirea sau ameliorarea consecințelor dizabilităților.
Centrele noastre sprijină deopotrivă și părinții copiilor care întâmpină greutăți în dezvoltare și
a copiilor cu dizabilități, prin rezolvarea anumitor probleme din viața de zi cu zi, dar și prin
îndrumarea acestora în ceea ce privește întrebările pe care le au în legătură cu educarea copiilor
lor. Încurajăm și sprijinim efortul părinților în procesul de integrare și de favorizare
a autonomiei copiilor lor.
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Centrul de reabilitare „Sf. Iosif” Satu Mare,
Centrul de reabilitare Carei,
Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sf. Tereza” Carei,
Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sf. Varvara” Baia Mare
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„Toţi suntem chemaţi să parcurgem acelaşi drum al bunului
samaritean, care este figură a lui Cristos: Iisus s-a aplecat
asupra noastră, s-a făcut slujitorul nostru şi astfel ne-a
mântuit, pentru ca şi noi să ne putem iubi aşa cu ne-a iubit
El, în acelaşi mod.”
Papa Francisc

Centrul de integrare și terapie ocupațională pentru
persoane cu dizabilități „Casa Perla”, Homorodu de Jos
„Casa Perla” din Homorodul de Jos funcționează din anul 1991. În acest centru sunt găzduiți
zilnic 11 tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care suferă de diferite afecțiuni fizice
și/ sau psihice. Anual peste 40 de tineri beneficiază de serviciile centrului.
Scopul nostru principal este îmbunătățirea calității vieții tinerilor cu dizabilități, prin programe
care dezvoltă autonomia și prin activități educative ocupaționale. Tinerii participă cu bucurie și
devotament la programele care au devenit deja tradiție, la diferitele ateliere de lucru, activități
prin care pot să își dezvolte îndemânarea, toate acestea într-un mediu prietenos, familial și afectiv
care le permite să se simtă membrii integranți ai unei comunități.
Deoarece acești tineri întâmpină dificultăți chiar și în îndeplinirea sarcinilor din viața de zi cu zi,
specialiștii noștri intervin în dezvoltarea anumitor deprinderi cu ajutorul cărora să fie capabili să
ducă o viață mai autonomă, prin aceasta crescându-le șansa de integrare în societate și la o viață
mai fericită și mai împlinită.
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„Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului
și El îi va răsplăti fapta lui cea bună.”
Pilde 19:17

Programe de suport și intervenție
Sărmani pot fi nu numai aceia care se nasc cu această soartă, sărman poți să devii și atunci când
duci o viață plină de greutăți. Societatea noastră are tendința de a exclude pe cei care, fie din
vină proprie, fie datorită conjuncturii se zbat pentru a-și asigura supraviețuirea de pe o zi pe alta.
Mulți întorc spatele aproapelui lor tocmai atunci când acesta înfruntă cele mai mari greutăți,
ascunzându-se în spatele prejudecăților. Organizația noastră sprijină în diferite forme persoanele
aflate în nevoie. Prin intermediul serviciilor noastre am dori să oferim tuturor celor aflați în dificultate
o șansă pentru o viață mai împlinită precum și siguranța unui viitor mai bun. Programele noastre
se axează mai mult pe dezvoltarea capacităților proprii ale persoanelor defavorizate străduindu-ne
să evităm, pe cât posibil, crearea unei dependențe față de acestea.
Consilierea individuală și de grup reprezintă principalele activități ale centrelor de resurse pentru
integrare socială și profesională din Satu Mare, respectiv din Carei, activități care sunt menite să
influențeze în mod pozitiv calitatea vieții beneficiarilor. Specialiștii noștri se ocupă de evaluarea
și identificarea nevoilor pentru fiecare caz în parte care apelează la noi, în urma cărora sunt acordate
serviciile sociale, inclusiv sprijinul material. Pe lângă produsele alimentare, îmbrăcăminte sau alte
produse necesare comsumului zilnic, care sunt oferite beneficiarilor noștri, se acordă o foarte mare
atenție procesului de consiliere profesională și psihologică, informării și orientării profesionale,
precum și dezvoltării unor competențe esențiale pentru o viață autonomă.
În cele două cantine sociale ale organizației noastre, din Baia Mare și din Satu Mare, sunt oferite zilnic
100 porții de mâncare caldă, pentru acele persoane care datorită condițiilor precare de trai nu au
posibilitatea de a-și asigura alimentația zilnică.

Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Satu Mare,
Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Carei,
Cantina socială Caritas Satu Mare,
Cantina socială Caritas Baia Mare
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“Însă, adevărata caritate înseamnă să te faci părtaș
(la suferința celuilalt) fără a-l judeca și fără a pretinde
să-l convertești; (adevărata caritate) este liberă de acea
falsă umilință care, pe dedesubt, caută aprobarea
și se complace de binele făcut.”
Papa Francisc

Centre de îngrijire la domiciliu
Persoanele bolnave au nevoie de cea mai mare grijă și dragoste. Datorită problemelor de sănătate,
aceste persoane sunt deosebit de vulnerabile, nu se pot apăra și au nevoie de ajutorul celor din
jur. De multe ori familia trebuie să se confrunte cu faptul că iubirea nu este de ajuns în astfel de
cazuri. Deși își doresc să poată avea grijă de cei dragi, își dau seama că nu dispun de cunoștințele
și aptitudinile profesionale necesare asistenței medicale. În aceste condiții se solicită sprijinul
centrelor de îngrijire la domiciliu.
Potrivit vocației lor, asistenții medicali din cele nouă centre de îngrijire la domiciliu din cadrul
organizației noastre, au rolul de a trata pacienții vârstnici în mijlocul familiei ce le asigură căldură
și siguranță. Un mediu stabil și armonios, în cadrul căruia vârstinicii suferinzi se simt protejați, va
influența pozitiv și va accelera procesul de vindecare. Rețeaua centrelor de îngrijire la domiciliu
s-a dezvoltat foarte mult de la înființarea primelor centre. În prezent, există centre de îngrijire la
domiciliu ce oferă servicii medicale și sociale pentru bolnavi în 9 localități, și anume la: Satu Mare,
Carei, Petrești, Ardud, Beltiug, Homorodu de Jos, Tășnad, Baia Mare și Sighetu Marmației. De serviciile
oferite beneficiază atât vârstnicii din cele 9 localități, cât și cei din împrejurime, rețeaua Caritas
deservind astfel bolnavi din 35 de localități în total.
Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Hildegarda”
Satu Mare, Livada
Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Terezia”
Carei,
Centrul de îngrijire la domiciliu „Sf. Elisabeta”
Petreşti,
Centrul de îngrijire la domiciliu„Sf. Maria” Ardud,
Centrul de îngrijire la domiciliu „Kiwanis”
Homorodu de Jos,
Centrul de îngrijire la domiciliu „Sf. Augustin”
Beltiug,
Centrul de îngrijire la domiciliu„Sf. Rita”Tăşnad,
Centrul de îngrijire la domiciliu „Sf. Varvara”
Baia Mare,
Centru de îngrijire la domiciliu „Sf. Carol”
Sighetu-Marmaţiei
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„Un tânăr fără amintirea înaintașilor
nu poate fi speranță pentru viitor.”
Papa Francisc

Centre de zi pentru vârstnici
Îmbătrânirea trupului este inevitabilă, dar sufletul poate rămâne tânăr dacă ne ocupăm de el.
În centrele noastre de zi pentru vârstnici, punem mare accent pe menținerea sănătății fizice și
mentale ale persoanelor în vârstă. Scopul centrelor de zi presupune sprijinirea persoanelor vârstnice,
care datorită vârstei sunt izolați și excluși, să devină membri activi ai comunității.
În aceste centre vârstnicii au posibilitatea de a se simți din nou tineri, pot sărbători, dansa, participa la
activități sportive, pot întâlni prieteni noi. Activitățile comune, sărbătorirea zilelor de naștere, organizarea
balurilor pentru păstrarea tradițiilor, celebrarea evenimentelor semnificative, au un rol foarte
important în atenuarea sentimentului de singurătate. Carnavalul, Paștele, Crăciunul, Ziua Mondială
a Vârstnicilor sunt doar câteva dintre ocaziile pentru care persoanele de vârsta a treia se pregătesc
cu mult entuziasm: prin mini-spectacole, piese de teatru, poezii. Cu ajutorul acestor activități,
vârstnicii uită de dificultățile bătrâneții. Dar viața de zi cu zi din cadrul centrelor este la fel de
interesantă. Pe lângă jocurile de societate, activitățile de lucru manual, lectura ziarelor, șah,
grădinărit, specialiștii noștri oferă suport, sfaturi și consiliere persoanelor vârstnice.
Cele cinci centre de zi pentru vârstnici ale organizației noastre, din județele Satu Mare și Maramureș
oferă servicii pentru persoanele care doresc să fie activi și la vârsta a treia. În prezent avem centre
de zi la Satu Mare, Carei, Turulung, Baia Mare și Sighetu Marmației.
Căminul de zi pentru vârstnici a fost creat în sprijinul persoanelor în vârstă, care suferă de boli
cronice, au nevoie de supraveghere şi/ sau îngrijire permanentă, pentru a le oferi un mediu
plăcut și familial. În căminul pentru vârstnici se desfășoară activități de zi pentru persoanele ale
căror rude nu îi pot îngriji din cauza programului de serviciu sau întâmpină alte dificultăți.
Orice vârstnic, fie sănătos sau bolnav, fericit sau demoralizat, are posibilitatea de a primi
în cadrul centrelor noastre, sprijinul necesar, iar apoi ca membru al unei comunități iubitoare,
să își găsească liniștea și echilibrul.

Căminul de zi pentru vârstnici “Sf. Iacob” Satu Mare,
Centrul de zi pentru vârstnici “Speranța” Satu Mare,
Centrul de zi pentru vârstnici Carei,
Centrul de zi pentru vârstnici Turulung,
Centrul de zi pentru vârstnici Baia Mare,
Centrul de zi pentru vârstnici Sighetu-Marmației
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’’Nu vă fie frică de tinerețe, de acea dorință izvorâtă din adâncul inimii
care vă îndeamnă să căutați fericirea, dreptatea, frumosul, dragostea
profundă și permanentă.”
Papa Ioan Paul al II-lea

Centrul social deschis „Sfântul Paul”
Scopul centrului este dezvoltarea personalității tinerilor între 14-35 ani, în vederea realizării
obiectivelor personale, într-o manieră responsabilă, independentă și activă. Serviciile oferite
sunt: consiliere psihologică individuală, grupuri tematice (alegerea profesiei, autocunoaștere),
traininguri (managementul stresului, dezvoltare personală), workshopuri tematice dezvoltate
la cerere, programe de prevenire școlară (abuz de droguri), activități de voluntariat, activități de
petrece a timpului liber. În anul 2015 serviciile noastre au fost solicitate de mai mult de 1400 de tineri.
Este esențial ca sentimentul responsabilității sociale, a vieții conștiente și conturarea obiectivelor
de viață să se dezvolte deja din copilărie, deoarece de acestea depinde dacă tinerii care se află în
fața alegerii drumului profesional, pornesc spre succes sau eșec.
Centrul se ocupă și de atragerea și recrutarea voluntarilor. Orice persoană are posibilitatea să
desfășoare activități de voluntariat, fiecare poate găsi sarcini pe care să le realizeze cu bucurie și
poate avea parte de experiențe nemaipomenite. Voluntariatul reprezintă o oportunitate potrivită
pentru a realiza activități interesante și utile, într-un colectiv în care să cunoască persoane noi și
să lege prietenii.
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare se ocupă cu voluntari, din anul 2002. În cadrul rețelei
de voluntariat, avem parteneriate cu 13 licee. În cadrul diferitelor acțiuni organizate peste 550
de voluntari sprijină munca desfășurată. Prin voluntariat, nu doar organizația se bucură de ajutor
plin de entuziasm, ci prin aceste activități, voluntarii au posibilitatea să învețe despre cooperare,
experimentează bucuria de a ajuta și dobândesc competențe noi.
„Activitățile de voluntariat oferă o experiență personală semnificativă pentru cei care își dedică
timpul liber și abilitățile pentru ajutarea celorlalți. Sunt voluntară de doi ani și cred că fiecare pas,
fiecare responsabilitate, a fost o oportunitate de a-mi îmbogăţi cunoştinţele şi competenţele.
În locul plății, există alte aspecte motivante pentru voluntari, iar voluntariatul reprezintă
o valoare a societății de azi. Eu chiar iubesc ceea ce fac si cel mai important, mă face fericită .”
Pop Corina Ioana, voluntar
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Acțiunile anului 2015
Maraton de solidaritate
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
a organizat pe data 23 mai a IX-a ediție
a Maratonului de Solidaritate. Peste
400 de persoane au participat la acest
eveniment și au parcurs o distanță de
5 kilometri din centrul orașului Satu Mare
până la Aquaparcul Aquastar.
Cu sprijinul sponsorului principal,
Autonet, respectiv a participanților la
eveniment s-au strâns în total 18434 lei
care au fost orientați către serviciile de
sprijinire a persoanelor cu dizabilități.

Un milion de stele
Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
a participat la cel mai mare eveniment
de solidaritate socială din România.
În 2015 am organizat acest eveniment
în patru localități: Satu Mare, Carei,
Sighetu-Marmației și Baia Mare,
reușind să strângă din donațiile celor
p ar t i c i p anț i su m a d e 6 3 0 0 l ei.
Această sumă a fost utilizată în cadrul
serviilor sociale oferite persoanelor
nevoiaşe. La eveniment în cele patru
localități au participat în jur de 900 de
persoane: aproximativ 350 la Satu Mare,
150 la Carei, 250 la Sighetu- Marmației
și 150 la Baia Mare.
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Ghiozdan plin cu zâmbete
În cadrul acțiunii aflate la cea de-a
doua ediție, 450 de ghiozdane au fost
împărțite în rândul elevilor provenind
din medii sociale defavorizate din mai
multe localități: Satu Mare, Beltiug,
Ghirișa, Rătești, Ardud, Turulung,
Baia Mare, Carei. Ghiozdanele distribuite
au fost trimise de către partenerii
organizației din Germania și Austria.

Împărțirea pachetelor de Crăciun
Pentru ca şi persoanele aflate în dificultate
să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă,
voluntarii şi angajaţii Caritas au împărţit
mai mult de 3000 de pachete cu alimente
şi produse de igienă personală. Acestea
au fost distribuite atât beneficiarilor
organizației cât și acelor persoane care au
semnalat această nevoie. Pe lângă pachetele distribuite înainte de Crăciun, au fost
vizitate 170 de familii aflate în dificultate,
cărora le-au fost împărţite cadouri.
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Acțiunile anului 2015
Târgul Moșului
În perioada 2-4 decembrie Organizaţia
Caritas a Diecezei Satu Mare a organizat
a XI-ea ediţie a acţiunii “Târgul Moșului”.
În cadrul acestei acţiuni în centrul
nou al orașului Satu Mare au fost
oferite spre vânzare obiecte și
decoraţiuni confecţionate de beneficiarii
şi partenerii organizaţiei. Din vânzarea
acestor obiecte s-au strâns donații în
valoare de 3000 de lei pe care organizația
le -a direcționat către ser viciile
ce oferă sprijin familiilor aflate în
dificultate.

Distribuire ceai fierbinte
În cadrul acestei acțiuni în 5 zilele
geroase din ianuarie au fost distribuite
zilnic câte 400 de porții de ceai
fierbinte și pâine cu unsoare.
Acțiunea a fost continuată și în lunile
următoare, astfel în februarie s-au
distribuit zilnic 200-250 de porții de
ceai, iar în luna martie echipa Caritas
a împărțit 50-70 de porții de ceai
zilnic. Distribuirea acestora a avut
loc în zonele sărace ale orașului, pe
străzile Neajlov, Ostrovului, Vulturului,
Ion Ghica și Toamnei.
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Distribuire apă în zile caniculare
În zilele caniculare din lunile iunie,
iulie, august, și septembrie o echipă
formată din voluntari, asistenți sociali,
asistenți medicali a distribuit zilnic
40 de litri de apă. Echipa a staționat
cu o ambulanță în centrul orașului
Satu Mare în cazul în care cineva ar
avea nevoie de acordarea primului
ajutor, respectiv au măsurat tensiunea
celor care au solicitat acest lucru.

Distribuire alimente
În data de 24 decembrie echipa organizației
Caritas s-a deplasat în zonele sărace ale
orașului unde au distribuit peste 200 de
porții de sarmale în rândul persoanelor
nevoiașe.
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Proiectele anului 2015
”Parteneriat pentru șanse egale pe piața
muncii” - derularea și încheierea proiectului
POSDRU

Continuarea proiectului„Îmbunătățirea condițiilor
de viață ale rromilor și altor grupuri vulnerabile
din regiunile Satu Mare și Maramureș”

În cadrul proiectului 509 femei din regiunile
de dezvoltare Nord-Vest si Centru au participat
în mod gratuit la cursuri de califcare.
Au avut loc 26 de cursuri de calificare profesională,
după cum urmează: 2 cursuri de lucrător
social, 3 cursuri de agent curățenie, 3 cursuri
de babysitter, 13 cursuri de îngrijitor bătrâni
la domiciliu și 5 cursuri de îngrijitor copii.

Proiectul a fost demarat la începutul anului 2014
de către Caritas Elveia în colaborare cu Organizația
Caritas a Diecezei Satu Mare și Centrul de Resurse
pentru Comunitățile de Romi din Cluj-Napoca.
Scopul acestui proiect finanțat din fonduri
elvețiene este integrarea comunităților de rromi
din Ardud, Turulung și Baia Mare. Pe parcursul
proiectului cu finalitate în 2018, vor fi sprijinite mai
bine de 1000 de persoane (copii, tineri, adulți).

Încheierea proiectului FloodAid ”Voluntari
pentru intervenții în calamităț naturale”

Dezvoltarea serviciului de îngrijire
la domiciliu la Coștiui

În cadrul proiectului inițiat de Serviciul de Ajutor
Maltez din Ungaria în parteneriat cu Serviciul de
Ajutor Maltez din Baia Mare și Organizația Caritas
a Diecezei Satu Mare s-a organizat un curs de
formare cu privire la intervenția rapidă în caz de
inundații sau alte calamităț naturale. În cadrul
cursului de formare specialiști din Ungaria și
România au ținut 8 sesiuni de formare pentru
12 persoane (angajați și voluntari ai Caritas
Satu Mare).

Pâna în anul 2015 serviciul de îngrijire la domiciliu
din Coștiui a funcționat prin centrul de îngrijire
la domiciliu din Sighetu-Marmației.
Asistenții și îngijitorii de aici se deplasau odată
pe săptămână la bolnavii din Coștiui. Datorită
faptului că în anul 2015 s-a reușit angajarea unei
asistente și îngrijitoare calificate din Coștiui,
în prezent serviciul de îngrijire la domiciliu
a bolnavilor poate fi asigurat zilnic.

Înființarea serviciului de îngrijire
la domiciliu la Livada
Din 1 noiembrie 2015 cu sprijinul Primăriei
din Livada în această localitate s-a înființat
un centru de îngrijire la domiciliu a bolnavilor,
care funciționează prin Centrul de îngrijire
la domiciliu ”Sf. Hildegarda” Satu Mare.
În Livada și în localitățile din împrejurime,
40 de vârstnici beneficiază de serviciiile
de îngrijire la domiciliu în prezent, numărul
acestora fiind în continuă creștere.
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Structura
veniturilor
pe2015
anul 2015
Structura veniturilor
pe anul
Structura veniturilor

40
36,49%

35

Venuri din contribuțiile beneficiarilor
Venituri din donații ( în natură)

30,51%

30

Venituri din donații în bani (lei și valută)

25

Subventii de la bugetul central local

20

Venituri de la CJAS
14,98%

15

Subvenții de la bugetul central de stat
Granturi

10
5

Venituri din sponzorizare
3,06%

4,29%
3,20%

Veniturile activității economice

2,59% 2,59%
1,14%

0

1,15%

Alte venituri ale activității sociale

Structura cheltuielilor

30
25,53 %

25

Programe sociale de suport si intervenție
Programe socio - educaționale

21,02 %

Programe destinate persoanelor cu dizabilități

20

Centre de îngrijire la domiciliu

15
10

Programe destinate persoanelor în vârstă, centre de zi

12,37%
9,48%

9,85%

8,78%

Programele Centrului Social Deschis Sf Paul

7,20%

5

Proiect POSDRU
4,02%
1,75%

0

Instituţii sprijinite de Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
Cheltuielile activității economice
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Programe socio-educative pentru copii și tineri
Instituție

Capacitatea instituției/ lună

Centrul de zi “Don Bosco” Satu Mare

32

Centrul social deschis “Casa Prieteniei” Satu Mare

66

Centrul comunitar “Sf. Martin de Tours” Turulung

109

Centrul de zi “Integretto” Ardud

124

Centrul comunitar “Sf. Francisc de Assisi” Baia Mare

140

Centrul social deschis “Sf. Paul” Satu Mare

843 elevi + 559 voluntari

Total beneficiari

1873

Programe pentru persoane cu dizabilități
Instituție

Capacitatea instituției/ lună

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Baia Mare

20

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Carei

20

Centrul de reabilitare “Sf. Iosif” Satu Mare

120

Centrul de reabilitare Carei

35

Centrul de integrare și terapie ocupațională pentru persoane
cu dizabilități “Casa Perla” Homorodu de Jos

11

Total beneficiari

206
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Programe sociale și de intervenție
Instituție

Capacitatea instituției/ lună

Cantina socială Caritas Satu Mare

50

Cantina socială Caritas Baia Mare

50

Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Satu Mare

450

Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Carei

208

Total beneficiari

758

Programe destinate persoanelor în vârstă
Instituție

Capacitatea instituției/ lună

Centrul de zi pentru vârstnici “Sf. Iacob” Satu Mare

16

Centrul de zi pentru vârstnici “Speranța” Satu Mare

80

Centrul de zi pentru vârstnici Carei

40

Centrul de zi pentru vârstnici Turulung

20

Centrul de zi pentru vârstnici Baia Mare

30

Centrul de zi pentru vârstnici Sighetu-Marmației

30

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Hildegarda” Satu Mare

120

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Terezia” Carei

65

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Elisabeta” Petrești

40

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Maria” Ardud

30

Centrul de îngrijire la domiciliu “Kiwanis” Homorodu de Jos

33

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Augustin” Beltiug

65

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Rita” Tășnad

43

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Varvara” Baia Mare

65

Centrul de îngrijire la domiciliu “Sf. Carol” Sighetu-Marmației

60

Total beneficiari
Numărul total de beneficiari: 4486

737

ORGANIZAȚIA CARITAS A DIECEZEI SATU MARE

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

Germania
Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Andrea Hurlebusch
Anne Klar
Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau und römisch-katholische Pfarren der Diözese Passau
Caritasverband der Erzdiözese Paderborn
Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e. V., Freiburg
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung, Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn und Kolpingfamilie, Obererbach
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rieden
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Familie Gerdes
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Josef Stutika
Jugendamt BDKJ – Passau
Katholische Kirchenstiftung Bibergau, „Rumänienhilfe“
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu, Münster- Hiltrup
„Polenhilfe“ Coesfeld
Renovabis, Freising
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”, Mühldorf am Inn
Römisch-katholische Pfarre „St. Pankratius”, Anröchte
Römisch-katholische Pfarre „St. Vitus”, Löningen
Römisch-katholische Pfarren „St. Antonius” und „St. Joseph”, Essen-Horst
Römisch-katholische Pfarren „St. Franziskus“ und „St Barbara” , Ibbenbüren/Recke
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde St. Willibrord, Herzogenrath
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, Kempten, Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.v.
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg und Sag
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Sozialkaufhaus contact in Augsburg e.V
Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser, Münster
Verein für mehr Humanität und Frieden, Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer
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Parteneri
Ungaria
„Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ”, Budapest
„Artemisszió” Alapítvány, Budapest
„AutPont” Alapítvány, Békéscsaba
„DélUtán” Alapítvány, Budapest
„Down” Alapítvány, Nyíregyháza
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat
Nemzetközi Soft Federáció
Soft Alapítvány
Magyarmecskei Általános Iskola

Alte țări
Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Ceská republika
Caritas Luzern, Schweiz
Katolická Charita Hradec Králové, Ceská republika
Kloster St. Ursula, Schweiz
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, Bozen, Italien
Soft Tulip, Holland
Stiftung „Sonnenblume, Honung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz

România
Asociația “Sf. Benedict” pentru autiști
Asociația „Stea”, Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Formare Studia, Iași
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociația Multisalva, Satu Mare
Asociația pentru Relații Comunitare, Cluj-Napoca
Auto AB Acquisitions Satu Mare
Autonet Import SRL
Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Handicap
Caritas Alba Iulia
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Caritas Catolica Oradea
Carmangeria Weinberger
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, Beltiug, Carei, Dorolț, Homoroade, Petrești, Turulung,
Satu Mare și Sighetu-Marmației
Consiliul Județean Maramureș
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL
Exclusiv SRL
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația ‘’Lăcrămioara’’, Carei
Fundația Hans Linder, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș
Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Neptun Company SRL
Primăria Satu Mare
Radical SRL
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare
Urban Shoes

Parteneri media
Informația Zilei, Gazeta de Nord-Vest,
Satu Mare Online, Satu Mare News, Vocea Transilvaniei
Radio Transilvania
ITV, TV1 Satu Mare, Nord-Vest TV, PRO TV
Szatmári Friss Újság, Szatmári Magyar Hírlap, Krónika
Szatmár.ro
City Rádió, Mária Rádió
Duna TV, MTVA
Vasárnap
Allgemeine Deutsche Zeitung
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Contact
Contact
440014, Satu Mare
Satu Mare, 440014
P-ța
Libertății nr. 20
P-ta Libertatii nr. 20
Telefon:
Telefon: 0261-710646
0261-710464
Fax:
0261-712011
Fax: 0261-712011
E-mail:
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
caritas@caritas-sm.ro

