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“Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv!”
(Luca 6,36).

Stimate Cititor,

răsfoind Raportul Anual al Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare constatăm cât de
multe sunt nevoile, problemele, sărăcia și lipsurile umane. Ne dăm seama totodată, cât
de inventivă este dragostea și dorința de a ajuta.

Se spune că marea este formată din picături. Astfel de picături sunt eforturile depuse
de organizația Caritas în dieceza noastră. Privind activitatea ei așa, în întregime,
observăm că nu este deloc puțin ceea ce a înfăptuit, căci puțin cu puțin, se face mult.
Iar precum picăturile formează marea, faptele dragostei formează comunitatea. Sunt
convins că activitatea organizației Caritas a diecezei noastre a ameliorat de multe ori nu
doar nevoia care cauzează atât de multă suferință, ci a contribuit activ și la formarea și
consolidarea unei comunități autentice întru Hristos, acesta iind un obiectiv pastoral
de primă importanță în ultimii doi ani în dieceza noastră.
Alături de munca angajaților Caritas și ajutorul oferit de voluntari, ne-au sprijinit,
bineînțeles, și foarte mulți parteneri, care prin donațiile lor au făcut posibil ca ajutorul
acordat să ie mai concret și mai bogat. Dumnezeu să-i răsplătească pe toți!
Eu pot doar să-i încurajez pe toți să facem bine neostenit. „Căci ce va semăna omul,
aceea va şi secera” - spune Sfântul Apostol Pavel. Dar adevărata recompensă vor i
totuși cuvintele lui Iisus, cine ne va vorbi astfel: „întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.”
Mulțumesc cu drag tuturor pentru munca depusă și pentru sprijinul acordat, și-l
încredințez în dragostea și grija domnului nostru pe iecare angajat și sprijinitor al
instituției noastre, cât și pe beneiciarii noștri.
27 iulie 2017, Satu Mare

+Eugen episcop

Stimate Cititor,

astăzi, când pe primul plan se ală interesul propriu, „eu” în loc de „noi”, individul în
loc de comunitate, „să facă” în loc de „să facem”... atunci când auzim tot mai frecvent
că „nu mă interesează pentru că nu am nici un beneiciu din acesta”, atunci când în loc
de ajutarea celor alați în diicultate domină interesul celui mai puternic, atunci când
în loc să ne aplecăm către semenii noștri le întoarcem spatele... atunci când nevoia
pentru mulți înseamnă doar niște numere și sume, atunci când semenul nostru care
are nevoie de ajutor este doar un caz social în sistemul birocratic al asistenței sociale...
atunci constatăm cât de multă nevoie este de omenie, demnitate, muncă cinstită, de
mâna de ajutor, de ascultare, de solidaritate. Atunci simțit că este nevoie de Caritas, de
mobilizare în conformitate cu principiile creștine în vederea sprijinirii semenului alat
în diicultate.

Caritasul diecezei noastre este format din noi toți: din iecare angajat, voluntar, partenerii
noștri interni și externi, donatorii noștri, iecare persoană și organizație care dorește să
facă un bine și care ne-a sprijinit și în anul ce a trecut.
În anul 2016 am făcut ce a trebuit. Pot să vă asigur că intenția de a face bine, de a face
mai mult, mai bine a fost prezentă în întreaga noastră activitate desfășurată.
Ne rugăm Atotputernicului să ne dea putere și sănătate să ne putem îndeplini misiunea
în conformitate cu învățătura creștină și a așteptărilor din partea comunității și în anul
2017, prin munca sârguincioasă și cinstită a colegilor noștri și prin sprijinul partenerilor
noștri.
Cu mult drag, respect și mulțumiri,
Ladislau Lang, director

Sub semnul Anului Sfânt al Milostivirii
Anul Milostivirii a reprezentat o provocare
pentru Asociația Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare pentru a găsi modalități noi, creative și
eiciente pentru ajutarea semenilor. Alându-ne
la inal de an, privind înapoi, putem să spunem,
că da, am reușit să răspundem provocării!
În toate cele patru domenii de activitate
principale ale organizației - programele
socio-educaționale pentru copii și tineri
proveniți din medii defavorizate, programele
pentru persoane cu dizabilități, programele
destinate persoanelor în vârstă și programele
sociale de suport și intervenție - am reușit
să aducem noutăți, să îmbunătățim calitatea
serviciilor, să ajutăm pe mai mulți, mai mult
și în mai multe moduri.

Am reușit, dar nu singuri, ci prin sprijinul
partenerilor noștri locali, interni și externi,
plin implicarea întregii comunități în acțiunile
întreprinse și în evenimentele de solidaritate și
de caritate organizate.
Raportul de activitate al Caritas pe anul
2016 ar trebui să cuprindă toate momentele
importante, provocările, bucuriiile, împlinirile,
diicultățile ale organizației, ale beneiciarilor,
membrilor lor de familie, a angajaților Caritas, a
întregii comunități legate de activitatea noastră.
Aceasta iind imposibilă, ne mulțumim cu
ceea ce este posibil: să vă oferim o imagine în
miniatură despre ceea ce am făcut, pentru cine
și cum am făcut.
Rămâneți alături de Caritas și în anul 2017!

Ajutăm cum și cu tot cu ce putem
Asociația
Organizația
Caritas
a
Diecezei Satu Mare conform misiunii
asumate oferă sprijin semenilor aflați
în dificultate. Acest sprijin poate fi un
proces cu finalitate pe termen lung,
dar poate fi și un ajutor indispensabil
de care este nevoie pe loc. Organizația
Caritas a distribuit pachete cu alimente
neperisabile, îmbrăcăminte, pături,
articole de igienă persoanelor și
familiilor nevoiașe pe tot parcursul

anului. Pentru ca semenii noștri care
trăiesc în condiții vitrege să nu-și
piardă speranța într-un viitor mai bun
și credința în Dumnezeu din cauza
lipsurilor zilnice, voluntarii Caritas au
distribuit mâncare caldă, gustoasă în
ajunul sărbătorilor religioase în cele mai
sărace zone ale municipiului Satu Mare.
În anul 2016 Caritas a împărțit 4328 de
pachete de ajutoare pentru persoane și
familii nevoiașe.
Nevezi László - sau cum îl știe
toată lumea: Frédi sprijină
activitatea organizației Caritas
de la îniințarea acesteia.
Fie vorba de împărțire de
mâncare gătită, ceai ierbinte
în perioada rece a anului,
ie vorba de distribuția
pachetelor de ajutoare sau de
sprijin acordat în organizarea
și derularea evenimentelor
Caritas, bunul nostru coleg,
Frédi este totdeauna primul
prezent acolo unde e nevoie
de o mână de ajutor.

Am împărțit mâncare caldă, dragoste și grijă
În data de 19 noiembrie, cu prilejul
sărbătorii Sintei Elisabeta au avut loc o
serie de evenimente la Satu Mare.
La ora 3 după-amiaza, la statuia Sintei
Elisabeta din parcul alat în apropierea
bisericii Hildegarda s-au adunat sătmărenii
care văd în viața și atitudinea altruistă a
Elisabetei față de cei alați în nevoie, un
model demn de urmat. Cei prezenți s-au
rugat împreună pentru semenii alați în
diicultate.
După evenimentul comemorativ, serviciile
de ajutor sătmărene au împărțit mâncare
gătită și ceai în mai multe zone ale
municipiului.
Echipa de voluntari a Organizației Caritas

a Diecezei Satu Mare a împărțit mâncare
pe aleea Neajlov din cartierul Micro 14.
În acest an angajații de la biroul central al
organizației s-au implicat cu drag atât în
împărțirea mâncării, cât și în pregătirea
ingredientelor. În după-amiaza zilei de
vineri s-au adunat cu toții la cantina
socială situată pe bulevardul Unirii pentru
a curăța cartoii pentru papricaș.
Exemplul echipei din Satu Mare a fost
urmat și de colegii din Turulung și Sighetu
Marmației. La Turulung au fost împărțite
colete cu alimente neperisabile nevoiașilor,
iar la Sighetu Marmației, colegii noștri au
împărțit mâncare gătită alături de membri
comunității romano-catolice din localitate.

Meniu săptămânal
3-7 octombrie 2016
LUNI
Supă de pui cu tarhon
Conopidă la cuptor
cu carne și smântână,
pâine 125 gr.
MARȚI
Supă de gulii
Cușcuș cu costiță de porc,
castraveți, pâine 125 gr.

Mâncarea gustoasă se gătește cu sulet
Colegele noastre de la cantinele
sociale Caritas din Satu Mare și
Baia Mare pregătesc în fiecare zi o
masă de prânz gustoasă şi hrănitoare
pentru
persoanele
nevoiaşe.
Pe lângă prânz, persoanele şi familiile
care frecventează cantina primesc
regulat şi pachete cu alimente de bază,
ajutându-i astfel să beneficieze de
hrana necesară la micul dejun, la cină
și bineînțeles, la sfârșit de săptămână.

În urma acţiunii de redirecţionare a 2% din
impozitul pe venit în anul 2016 Asociația
Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
a primit donaţii în valoare de 52.279 lei,
sumă care a fost utilizată în întregime
pentru inanţarea cantinelor sociale ale
organizației. Datorită acestor donații
cantinele sociale ale Caritas au putut
asigura mâncare caldă pentru un număr
mai mare de persoane alate în nevoie.

MIERCURI
Supă de fructe
Iahnie de cartoi cu cârnați,
gogoșari, pâine 125 gr.
JOI
Supă de zarzavat cu aripioare
Orez cu piept de pui și sos
de ciuperci, pâine 125 gr.
VINERI
Supă de gulaș de fasole
Mămăligă cu brânză
și smântână, pâine 125 gr.

La vârsta a treia activi ca-n tinerețe

Puiu Mircea și Rozalia sunt
membri Centrului de zi
“Speranța” pentru vârstnici
Satu Mare al Organizației
Caritas a Diecezei Satu
Mare. Hobby-ul lor preferat
este origami. Pasiunea
pentru crearea unor obiecte
decorative fabuloase din
hârtie colorată au adus-o
cu ei și la club, unde și
alți membri au prilejul să
însușească tehnica origami
de la dânșii. Pentru Paște
cei doi soți au confecționat
coșulețe origami care au
înfrumusețeat
mesele
centrului. Sunt deosebite,
sunteți de acord?

Îmbătrânirea populației, dar și numărul
în creștere a vârstnicilor care trăiesc în
singurătate este un fenomen social care
în ultimele decenii a luat o amploare
îngrijorătoare. Soluționarea acestui
fenomen a reprezentat o adevărată
chemare pentru Caritas. Organizația și-a
propus tratarea problemei la mai multe
nivele. Prin cluburile pentru vârstnici
promovează
îmbătrânirea
activă,
încetinind procesul de îmbătrânire și
evitând izolarea socială a vârstnicilor
după ieșirea la pensie.
Programele oferite sunt foarte variate: de
la jocuri de societate (remi, table, cărți),
ateliere de creație, activități derulate

cu scopul de a păstra tradițiile, până
la excursii și picnicuri. Participarea la
hramuri este una dintre cele mai îndrăgite
activități. Vârstnicii de la centrele de zi
Caritas se pregătesc împreună pentru
sărbătorile religioase și tradiționale.
Zilele de naștere ale colegilor de club
sunt sărbătorite de asemenea împreună.
Centrele de zi pentru vârstnici ale
Caritas își îndeplinesc misiunea asumată
în fiecare zi – fie ea o zi obișnuită sau una
de sărbătoare: crează comunitate, și astfel
dau speranță vârstnicilor, promovează
un mod de viață activ și la vârsta a treia,
căci împreună totul e mai bine, chiar și
bătrânețea este mai frumoasă.

Am învățat să ne conectăm la lume
În cadrul proiectului ”ConectING =
niciodată singur” finanţat din partea
ING Bank în prima parte a anului
2016 s-au derulat cursuri de bază
privind utilizarea calculatorului şi
internetului pentru persoane de vârsta
a treia. Au fost instruiți în total 70 de
pensionari care frecventează centrele
de zi pentru vârstnici ale Caritas din
Carei, Baia Mare și Satu Mare. 17
voluntari din licee s-au implicat în
acest proiect, având rolul de profesori.
Fiecare zi de curs a început cu emoţii
şi sute de intrebări. Apoi au urmat
experienţe fascinante, vârstnicii reuşind
să descopere lucruri noi, să vorbească cu

familia sau prietenii de care nu au mai
auzit de mulţi ani. Lumea Facebook şi a
Skype au fost explorate. Bucuria învăţării
a persistat în rândul „elevilor” de fiecare
dată de-a lungul derulării cursului.
Un domn de peste 70 de ani din Satu Mare
a dorit mult să exerseze şi acasă, dar nu
a avut posibilitatea. A fost o întâmplare
sau poate o conexiune specială că tocmai
în acea perioadă o persoană a oferit
Organizaţiei Caritas un calculator care a
fost donat acestui cursant.
Proiectul ”ConectING = niciodată
singur” a fost un real succes, contribuind
la deschiderea perspectivelor și evitarea
izolării persoanelor de vârsta a treia.

Avem grijă de vârstnicii din comunitate
Centrul de zi pentru vârstnici “Sf.
Iacob” al Asociației Organizația Caritas
a Diecezei Satu Mare oferă de 17 ani
servicii pentru persoane vârstnice cu boli
cronice, dar în stare transportabilă pentru
petrecerea timpului într-o atmosferă
plăcută sub supraveghere permanentă,
evitând
astfel
instituționalizarea.
Centrul asigură menținerea sănătății
mentale și izice, supravegherea atentă
a stării de sănătate, administrarea
medicamentelor, 3 mese pe zi, posibilități
de
igienă
corporală,
transportul
pe raza municipiului Satu Mare.
Angajații centrului organizează programe
variate pentru vârstnicii care își petrec

mare parte din zi la centru. Fiecare zi are
o temă specială (religia, literatura, cele
mai importante știri locale, naționale și
internaționale, alimentația sănătoasă,
vestimentația corespunzătoare sezonului
etc.), teme pe care vârstnicii le dezbat cu
mare interes.
Centrul are adesea și oaspeți. Voluntari
de la liceele sătmărene vizitează regulat
centrul “Sf. Iacob” petrecându-și timpul
liber alături de vârstnici, povestind
cu ei, plimbându-se cu ei prin curte,
discutând, ascultându-i cu drag. Cu
ocazia sărbătorilor religioase, voluntarii
pregătesc de obicei program cântând
cântece și recitând poezii vârstnicilor.

Îngrijire la domiciliu în 37 de localități
Îngrijirea la domiciliu este una dintre
principalele domenii de activitate a
Asociației Organizaţia Caritas a Diecezei
Satu Mare. Primul centru de îngrijire la
domiciliu a fost îniinţat în anul 1994 în
localitatea Petreşti iar de-a lungul anilor
Caritas a realizat o reţea extinsă de centre
de îngrijire. În 1996 şi-au deschis porţile
centrele din Satu Mare, Baia Mare şi
Ardud, în 1998 a fost îniințat centrul din
Homorodu de Jos, iar în 1999 cel din Carei.

Centrul din Sighetu Marmaţiei şi-a început
activitatea în anul 2000, cel din Tăşnad în
2007, cel din Beltiug în 2008. Începând
cu 2015 serviciile de îngrijire la domiciliu
al Caritas sunt accesibile la Livada, iar
din 2016 la Viile Satu Mare şi Vişeu de
Sus. Reţeaua de îngijire la domiciliu al
Caritas cuprinde la momentul actual 12
centre care deservesc şi localităţile din
împrejurime, astfel Caritas asigură servicii
de îngrijire în 37 de localităţi.

Petcaș Angela lucrează
la Centrul de îngrijire la
domiciliu „Sf. Maria” din
Ardud al Caritas chiar de
la îniințarea acestuia, deci
de 20 de ani. Împreună cu
asistenta medicală Govor
Kinga deservește 45 de
bolnavi zilnic. Ziua de lucru
începe dimineața la ora 7 și
se termină pe la 8 și jumătate
seara, atât pe timpul, cât și
la sfârșitul săptămânii. Pe
soare, pe ploaie, pe zăpadă,
pe vânt angajații centrului
de îngrijire la domiciliu
își fac datoria. „Să refuz o
solicitare? Nu se poate așa
ceva.” – spune Angela.

Fiecare copil are dreptul la o viață mai bună
În ceea ce privește programele
educaționale oferite de Caritas, cele mai
mari eforturi se fac pentru integrarea
copiiilor și tinerilor care provin din medii
defavorizate.
Proiectul
intitulat
„Îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale romilor şi altor
grupuri vulnerabile alate în condiţii sociale
de trai precare din regiunile Satu Mare şi
Maramureş” are ca grup țintă comunitățile
de romi din Ardud, Turulung și Baia Mare.
Perioada de implementare a proiectului
este ianuarie 2014 – decembrie 2017.
Caritas Satu Mare realizează acest proiect
în parteneriat cu Caritas Elveția și Centrul
de Resurse pentru Comunităţile de Romi
Cluj Napoca.
În anul 2016 peste 700 de persoane au
beneiciat de serviciile oferite în cadrul
proiectului.
Programele educaționale s-au adresat unui
număr de 478 de persoane, 33 de adulți
au participat la cursuri de alfabetizare și
cursuri de limba română. 29 de persoane
au fost angajate.
475 de persoane au avut parte de
consultanță individuală sau de grup pe
teme de sănătate. 164 de persoane au

primit sprijin în accesarea unor servicii
medicale. 96 de copii au fost vaccinați. 270
de persoane au utilizat dușul centrelor și au
proitat de posibilitatea de a-și spăla rufele
acolo. Sistemul de suport și monitorizare
a inclus 52 de femei însărcinate și
20 de femei având nou-născuți.
În Turulung rețeaua apă-canal a fost
extinsă și în zona locuită de romi,
asigurând acces la apă curată pentru 60
de familii.
În toate cele trei comunități s-au îniințat
grupuri de inițiativă locală și grupuri
de acțiune formate din tineri. Proiecte
comunitare au fost implementate în
toate comunitățile incluse în proiect.
De-a lungul anului 2016 au fost
organizate 6 sesiuni de training
cu traineri externi pentru membri
echipei implicate în proiect (educatori,
învățători, psihologi, profesori din
sistemul de învățământ public, asistenți
sociali și facilitatori comunitari).
În afară de cele peste 700 de persoane care
au beneiciat direct de serviciile oferite în
cadrul proiectului, numărul persoanelor
care au beneiciat indirect de activitățile
incluse în proiect a fost mult mai mare.

„Îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă ale romilor şi altor
grupuri vulnerabile aflate în
condiţii sociale de trai precare
din regiunile Satu Mare
şi Maramureş”
Parteneri în proiect:
Caritas Elveţia
Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi,
Cluj Napoca
Asociația Organizația Caritas
a Diecezei Satu Mare
Proiect co-finanțat:
printr-un grant din partea
Elveţiei prin intermediul
Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea Europeană extinsă
Grupul ţintă:
comunităţile de romi din
Ardud, Turulung şi Baia Mare
Obiectivul proiectului:
integrarea comunităţilor de
romi prin programe educative,
de dezvoltare comunitară
şi din domeniul sănătăţii.

Educăm copiii alături de familiile lor
Proiectul COFA (Copil și Familie) este un
proiect de succes, realizat prin inanțarea
Neumayer Stitung, cu perioada de
derulare: iunie 2016 - iunie 2017. Proiectul
se adresează grupei de școlari de la Centrul
social deschis „Casa Prieteniei” și membrilor
lor de familie, implicându-i în activități
comune, educative și totodată distractive.
Proiectul include o parte teoretică
(informare despre subiecte ca: alimentația
sănătoasă, igienă, educație fără agresivitate,
viața fără televizor etc.) și una practică
(activități comune cu părinți și copii – gătit,
plantarea de lori etc.)
Datorită programului copiii și părinții
lor au posibilitatea de a petrece timp de

calitate împreună, părinții își pot îmbunătăți
competențele parentale, ei exersează strategii
pozitive de educare sprijiniți de specialiștii
centrului, sunt implicați în activitățile de
dezvoltare a copilului.
În cadrul proiectului au avut loc o serie de
activități: pregătire de gustări, compoturi,
murături, workshopuri de igienă și îngrijirea
copilului, jocuri educative și distractive,
vizită la teatrul de păpuși și cinema, excursie
la grădina zoologică din Oradea și grădina
botanică din Jibou.
Specialiștii centrului social deschis „Casa
Prieteniei”susțin că programul COFA are deja
rezultate sesizabile, având toate șansele să ie
un program de succes.

A m înființat Parcul Tematic Turulung
Centrul Comunitar Sf. Martin de Tours
din Turulung în parteneriat cu Societatea
Carpatină Ardeleană Satu Mare în
perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2016
a derulat proiectul intitulat „Parc Tematic
Turulung”. Proiectul a fost realizat cu
sprijinul inanciar a Asociației Club Rotary
Satu Mare. Activitățile incluse în proiect
au fost: pregătirea terenului, plantarea
gazonului, ieșiri în pădure cu scopul de a
observa diferite specii de arbuști și arbori
în habitatul lor natural pentru a putea
decide care dintre ele pot i plantate în
parcul tematic, realizarea panourilor
informative și a plăcuțelor de identiicare a
plantelor, confecționarea unor hrănitoare

de păsări și cuiburi artiiciale pentru a i
montate în parcul tematic.
Obiectivele
proiectului
au
fost
formarea conduitei ecologice pentru
un număr de 95 de copii școlari și 7
tineri proveniți din medii defavorizate,
beneficiari ai centrului, respectiv
dezvoltarea abilităților practice pentru
un număr de 10 copii școlari și 7 tineri
proveniți din medii defavorizate, prin
implicarea lor directă în procesul
de amenajare a parcului tematic.

C lopoțelul va suna pentru toți
Asociația Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare participă în calitate de partener
în proiectul Erasmus + intitulat “Clopoţelul
sună pentru toţi - protocolul practic
al intervenţiei timpurii şi al educaţiei
integrate în interesul persoanelor cu
dizabilităţi”, alături de organizaţia Down
din Nyíregyháza (Ungaria) și Centrum
Liberta din Slovacia.
În cadrul conferinței de deschidere al
proiectului care a avut loc în data de 28
noiembrie 2016 la Filarmonica Dinu Lipatti
Satu Mare reprezentanții instituțiilor de
învățământ din județul Satu Mare s-au
familiarizat cu obiectivele, dar și cu procesul
de implementare ale acestui proiect.

Pedagogilor care au participat la eveniment
li s-a oferit oportunitatea să colaboreze cu
specialiştii centrelor de recuperare Caritas,
prin acceptarea accesului și participării la
activitățile grupei/ clasei a câte unui copil cu
cerinţe educaţionale speciale (CES), însoțit
de către un psihopedagog al organizației
Caritas. În proiect vor i implicați 10 copii
cu CES cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.
Obiectivul pe termen lung al proiectului
îl reprezintă integrarea în grădiniţele şi
şcolile de masă ale copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, care în prealabil
ajunşi în sistemul intervenţiei timpurii
au beneiciat de activităţi terapeutice de
specialitate.

O zi specială pentru copii speciali
Pe data de 25 iunie, Centrul de reabilitare
“Sf. Iosif ” al Caritas a organizat Ziua
Copilului, eveniment desfăşurat şi
sprijinit de către Asociaţia Borókagyökér
şi DRÄXLMAIER Group Satu Mare.
Programul evenimentului a cuprins
numeroase activităţi interesante printre
care: confecţionare morişte de vânt,
medalioane din imo, brăţări împletite,
mingi cu elastic, realizarea unui steag
pictat cu amprentele palmare ale copiilor

participanţi, ţesut covoare şi preparare
de cozonac secuiesc, confecţionare de
zmee, jocuri şi dansuri populare şi multe
alte activităţi. La eveniment au participat
beneiciarii centrului dar şi colegii lor de
grupă de la grădiniţă, invitaţi împreună
cu educatoarele lor. Familiile, părinţii şi
terapeuţii au avut ocazia de a se cunoaşte
mai bine şi de a discuta într-un mediu
diferit de cel instituţional, iar copii au
petrecut o zi minunată alături de alţi copii.

Scopul este o viață independentă
Pentru Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională „Casa Perla” din Homorodu
de Jos anul 2016 a fost unul plin de realizări.
Pe lângă activitățile obișnuite: grădinărit,
olărit, țesut, confecționarea unor obiecte
decorative, tinerii care frecventează centrul
au posibilitatea mai nou să se familiarizeze
și cu domeniul îngrijirii animalelor.
Găinile și porcii achiziționați recent sunt
îngrijiți de tinerii de la centru. Ei învață
astfel să ie responsabili, să se dedice unei
munci regulate, să-și îndeplinească scopul
propus chiar dacă întâmpină diicultăți.
“Casa Perla” a creat de-a lungul anilor o
adevărată comunitate. Tinerii își serbează
împreună zilele de naștere, ei se pregătesc

împreună și pentru sărbătorile religioase.
Succesul individual este trăit ca succesul
întregului grup.
Poveste de succes
În luna mai S. D., o beneficiară în vârstă
de 39 de ani a centrului a fost angajată
ca femeie de serviciu la o companie
din Satu Mare. S. D. este clienta “Casei
Perla” din anul 2005, ea suferă de
retard mintal mediu. Dezvoltându-și
abilitățile de-a lungul anilor ea a fost
capabilă să înțeleagă noțiunea de ordine
și curățenie, și să însușească metodele
corecte pentru a face curat. Munca ei
este apreciată de angajator.

Voluntar = faci un bine pentru că e bine
În toate cele 4 domenii de activitate ale
Caritas, voluntari devotați au sprijinit munca
organizației. În anul 2016 în programele
derulate de Asociația Organizația Caritas a
Diecezei Satu Mare s-au implicat peste 530
de voluntari.
Recrutarea de voluntari în perioada
2016/2017 s-a realizat în cadrul proiectului
“Rețea regională de voluntariat în servicii
sociale Bihor-Satu Mare-Sălaj (VOLO)”, în
care Caritas are calitatea de partener alături
de Caritas Catolica Oradea. Proiectul coinanțat prin programul de cooperare
elvețiano-român, Schema de Grant pentru
ONG-uri, runda 2, oferă posibilitatea de
a alege între oportunitățile de voluntariat

online, optând astfel pentru participarea la
acțiuni cât mai apropiate de suletul iecărui
tânăr. Proiectul VOLO va i implementat în
perioada: 01.02.2016 - 31.07.2017.
“Caravana Tânărului Voluntar” - program
derulat în cadrul proiectului VOLO - are
ca scop familiarizarea tinerilor cu noțiunea
de a i voluntar, respectiv recrutarea de
voluntari.
Voluntarii recrutați în cadrul VOLO s-au
implicat în organizarea și buna desfășurare
a unor evenimente Caritas majore, ca
Maratonul de Solidaritate ediția a X-a,
evenimentul
de
solidaritate
“Un
milion de stele” și Târgul de Crăciun
caritabil.

Ediția jubilară a Maratonul de Solidaritate
Cel mai mare eveniment de solidaritate
din județul Satu Mare a avut loc sâmbătă,
11 iunie. Ca în iecare an, maratonul a
fost organizat în scop caritabil, în Anul
Milostivirii acest scop iind întărirea
sentimentului de solidaritate față de
persoanele alate în diicultate, respectiv
oferirea unei oportunități de a ajuta
tuturor sătmărenilor care doresc să facă
ceva pentru semenii lor suferinzi.
Distanța parcursă în cadrul ediției cu

numărul X al maratonului a fost de
aproximativ 6 km, destinația inală iind
Aquaparcul Aquastar.
Sponsorul principal al evenimentului a fost
și de această dată compania Autonet care a
sprijinit maratonul cu suma de 20000 de
lei. Participanții au avut posibilitatea de a
sprijini maratonul prin achitarea unei taxe
de înregistrare modice.
440 de sătmăreni dornici să ajute au
parcurs traseul alături de echipa Caritas.

S-au aprins candelele solidarității
În patru localități ale diecezei: la Satu Mare,
Carei, Baia Mare și Sighetu Marmației au fost
aprinse în după-amiaza zilei de 14 octombrie
candele în semn de solidaritate pentru
vârstnici în cadrul acțiunii de solidaritate:
“Un Milion de Stele”.
La Satu Mare evenimentul a fost deschis
de episcopul Schönberger Jenő. Episcopul
a subliniat că, deși în inima a nenumărate
persoane sălășluiește iubirea milostivă, aceasta
trebuie să ie aprinsă. Iar scopul acțiunii

„Un Milion de Stele” este tocmai acesta –
să aprindem lacăra iubirii pentru semenii
noștri suferinzi. Candelele simbolizează
solidaritatea, a airmat episcopul, și a adăugat,
că oricine este nevoiaș – atât cel care este
ajutat, cât și cel care oferă ajutor, căci în acest
fel ne completăm reciproc.
La inalul cuvântării Schönberger Jenő.
a aprins simbolic candela solidarității.
Exemplul său a fost urmat în cursul dupămesei de sute de persoane.

Târg de Crăciun cu scop caritabil
Asociația Organizația Caritas a Diecezei
Satu Mare în perioada 7 – 16 decembrie
a organizat un târg de Crăciun caritabil.
În cadrul târgului sătmărenii au avut
posibilitatea să facă donații în schimbul
unor obiecte decorative confecționate de
voluntarii Caritas.
În cursul lunii noiembrie în confecționarea
candelelor și globurilor de Crăciun s-au
implicat tineri voluntari de la Colegiul
Național “Ioan Slavici”, Colegiul Economic
“Gheorghe Dragoș”, Colegiul Național
“Kölcsey Ferenc” și Liceul Reformat. Elevii
au creat obiecte decorative din materialele
puse la dispoziție după propriul lor gust și
imaginație, tocmai de aceea mulți dintre ei

au airmat că s-ar ocupa cu drag și în timpul
lor liber cu astfel de activități. Târgul de
Crăciun caritabil s-a desfășurat în 4 locații:
Librăria Retro Babam, cafeneaua New
York, Shambala Tea & Book și magazinul
Biopont. De la partenerii acțiunii am alat
că sătmărenii au apreciat efortul depus de
voluntari și au fost încântați de roadele
muncii lor: toate decorațiunile de Crăciun
iind unicate.
Din donațiile colectate în cadrul târgului
caritabil, Caritas a pregătit colete de
alimente pentru 100 de vârstnici cu pensii
modeste, pentru familii cu mulți copiii,
pentru localnici care-și duc zilele în
condiții grele.

Servicii sociale* și numărul de beneiciari în anul 2016
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți
1. Centrul de zi “Don Bosco” Satu Mare ..............................................................................................................40
2. Centrul social deschis “Casa Prieteniei” Satu Mare........................................................................................89
3. Centrul de zi “Integretto” Ardud.....................................................................................................................149
4. Centrul comunitar “Sf. Martin de Tours” Turulung.....................................................................................104
5. Centrul comunitar “Sfântul Francisc de Assisi” Baia Mare.........................................................................246
6. Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Carei.........................................................................................24
7. Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Baia Mare.................................................................................16
8. Centrul de reabilitare “Sfântul Iosif ” Satu Mare............................................................................................121
9. Centrul de reabilitare Carei................................................................................................................................53

Centru semirezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilități
10. Centrul de integrare prin terapie ocupațională “Casa Perla” Homorodu de Jos.......................................42

Centre de zi pentru persoane vârstnice
11. Centrul de zi pentru vârstnici “Sf. Iacob” Satu Mare....................................................................................28
12. Centrul de zi “Speranța” pentru vârstnici Satu Mare.................................................................................124
13. Centrul de zi pentru vârstnici Carei...............................................................................................................44
14. Centrul de zi pentru vârstnici Turulung........................................................................................................20
15. Centrul de zi pentru vârstnici Baia Mare.......................................................................................................51
16. Centrul de zi pentru vârstnici Sighetu Marmației........................................................................................35
*Servicii sociale acreditate conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Servicii sociale* și numărul de beneiciari în anul 2016
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi,
persoane aflate în situaţie de dependenţă
17. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Hildegarda” Satu Mare............................................................423
18. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Terezia” Carei.............................................................................75
19. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Elisabeta” Petrești.......................................................................56
20. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Rita” Tășnad................................................................................87
21. Centrul de îngrijire la domiciliu “Kiwanis” Homorodu de Jos..................................................................42
22. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Maria” Ardud..............................................................................65
23. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfântul Augustin” Beltiug......................................................................65
24. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfânta Varvara” Baia Mare..................................................................134
25. Centrul de îngrijire la domiciliu “Sfântul Carol” Sighetu Marmației......................................................120

Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane alate în situaţii de nevoie
26. Centrul social deschis “Sfântul Paul” Satu Mare......579 (elevi) + 530 (voluntari) + 524 (proiect VOLO)
27. Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Satu Mare...................................................359
28. Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Carei...........................................................169

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
29. Cantina socială Caritas Satu Mare..................................................................................................................66
30. Cantina socială Caritas Baia Mare..................................................................................................................52

Numărul total al beneiciarilor în anul 2016........................................................................................4532
*Servicii sociale acreditate conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Structura veniturilor și cheltuielilor în anul 2016
Structura veniturilor
Venituri din donații
Venituri din cotizația membrilor
Subvenții de la bugetul local
Subvenții de la bugetul de stat
Venituri de la CJAS
Granturi
Venituri din sponsorizare
Alte venituri
Venituri din activități comerciale

Structura cheltuielilor
Programe socio-educative
Programe socio-caritative
Rețeaua de îngrijire la domiciliu
Programe pentru persoane cu dizabilități
Programe pentru vârstnici
Cheltuieli cu activitatea economică

Partenerii noștri

Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau und römisch-katholische
Pfarren der Diözese Passau
Austria
Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katholische Pfarre, Caritasverband der Erzdiözese Paderborn
Caritasverband für den Landkreis BreisgauNeumarkt an der Ybbs
Hochschwarzwald e. V., Freiburg
Caritas der Diözese Innsbruck
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stitung, Wolfenbüttel
Caritas Lager Nord, Wien
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn und
Caritas Österreich, Wien
Kolpingfamilie, Obererbach
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rieden
Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe, Linz
Familie Gerdes
Erste Stitung,Wien
Familie Schott, Wolfenbüttel
H. Stepic CEE Charity
Familie Wewer
Kiwanis-Club Schwaz
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Landschatliche Pfarre Mariahilf, Innsbruck
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
ORA International, Schärding
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Pfarre „St. Barbara”, Schwaz
Josef Stutika
Römisch-katholische Pfarre „Maria Himmelsfahrt”
Jugendamt BDKJ – Passau
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese Innsbruck, Igls, Katholische Kirchenstitung Bibergau, „Rumänienhilfe”
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Inzing, Ötztal-Bahnhof
Kindermissionswerk Aachen
Rotes Kreuz, Wien,Linz, Mödling
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
„Rumänienhilfe” Schärding
Kronen Apotheke, Dinslaken
Schule Hippach, Zillertal
Lions Club, Töging
Schule Johannes Messner
Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu,
Sozialdienst Hitzing
Münster- Hiltrup
Stefan Moser
„Polenhilfe” Coesfeld
Renovabis, Freising
Germania
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”,
Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Mühldorf am Inn
Anne Klar

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 Saig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Stadt Wolfenbüttel
Stitung Neumayer, Oldenburg
Stitung Wilhelm Oberle, Staufen
Münsterische Kinder-Stitung Sumser, Münster
Verein für mehr Humanität und Frieden, Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Ungaria

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Artemisszió Alapítvány, Budapest
AutPont Alapítvány, Békéscsaba
DélUtán Alapítvány, Budapest

Down Alapítvány, Nyíregyháza
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat
Nemzetközi Sot Federáció
Sot Alapítvány
Magyarmecskei Általános Iskola

Alte țări

Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Česká republika
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta, Slovacia
Katolická Charita Hradec Králové, Česká republika
Kloster St. Ursula, Schweiz
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, Bozen, Italien
Sot Tulip, Holland
Stitung „Sonnenblume, Hofnung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz

România

Asociația “Sf. Benedict” pentru copiii autiști
Asociația „Stea” Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Formare Studia, Iași
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociaţia Multisalva, Satu Mare
Asociația pentru Relații Comunitare, Cluj Napoca
Auto AB Acquisitions Satu Mare
Autonet Import SRL
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Partenerii noștri

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
Neptun Company SRL
Caritas Alba Iulia
Primăria Satu Mare
Caritas Catolica Oradea
Radical SRL
Carmangeria Weinberger
Secondtextiliasam 2010 SRL
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj Napoca Sodexho Pass Romania SRL
Congregația Surorilor Piariste, Carei
Stela Maris, Carei
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Beltiug, Carei,
Weingut Brutler & Lieb SRL
Dorolț, Homoroade, Petrești, Turulung, Satu Mare
și Sighetu Marmației
Parteneri media
Consiliul Județean Maramureș
Allgemeine Deutsche Zeitung
Consiliul Județean Satu Mare
City Rádió
Country Sofa SRL
Duna TV
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Gazeta de Nord-Vest
Copilului Maramureș
Informația Zilei, ITV
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Jurnalul de Nord Vest
Copilului Satu Mare
Mária Rádió
DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL
MTVA
Europrod SA
Nord-Vest TV
Exclusiv LV SRL
Radio România Cluj
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Radio Transilvania
Fundația ‘’Lăcrămioara’’ Carei
Satu Mare News
Fundația Hans Linder, Satu Mare
Satu Mare Online
Gama&Gama SRL
Szatmár.ro
Inspectoratul Județean de Poliţie Maramureș
Szatmári Friss Újság
Inspectoratul Județean de Poliţie Satu Mare
TV1 Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Vasárnap

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

