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Dragi cititori!
        Activitatea socială a Bisericii, diaconia, este realizată de peste două 

decenii prin munca dedicată a angajaţilor şi a voluntarilor organizaţiei 

noastre Caritas, oferind sprijin pentru mii de persoane aflate în dificultate.

      Dumnezeu este iubirea. Cei care îi ajută pe cei nevoiaşi sunt toţi co-

laboratorii acestui Dumnezeu. Prin munca lor zilnică ei doresc să înde-

plinească porunca principală, porunca iubirii. Tot respectul meu pentru 

aceste persoane!

          Diaconia care izvoreşte din misiunea Bisericii, în dieceza noastră este 

asiguirată de oameni dedicaţi. Ei ştiu că într-o comunitate este nevoie de 

toţi, de aceea pe lângă activitatea lor zilnică au organizat numeroase ac-

ţiuni pentru întărirea solidarităţii, accentuând astfel importanţa dimensi-

unii de comunitate şi întăririi acestuia. Pentru asta le mulţumesc în mod 

special.

      În 2012, Anul Misiunii, numeroşi semeni de ai noştri, copii, familii, 

vârstnici au beneficiat de sprijin material şi sufletesc din partea Organiza-

ţiei Caritas atât în judeţul Satu Mare, cât şi în Maramureş. Doresc să mul-

ţumesc pentru munca depusă pe tot parcursul anului şi în numele lor! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă doresc ca binecuvântarea Lui să fie 

pe viaţa şi munca lor şi în viitor. 

         Credinţa dă putere pentru a privi în viitor, pentru a evalua provocările 

şi pentru a le face faţă. „Săraci vor fi mereu cu voi”, - spune Isus, treaba 

noastră este să le oferim sprijin conform posibilităţilor noastre. Pentru 

îndeplinirea acestei sarcini trimit tuturor colaboratorilor, angajaţilor şi 

tuturor celor care vor face cunoştinţă cu activitatea organizaţiei noastre 

Caritas prin acest raport, binecuvântarea mea episcopală!

Schönberger Jenő 
episcop
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Dragi Parteneri!
          În această lume plină de schimbări a fost şi este întotdeauna nevoie 

de sprijinirea persoanelor nevoiaşe, de ajutor. An de an căutăm şi pla-

nificăm cea mai eficientă cale de a oferi soluţiile cele mai potrivite de a 

răspunde nevoilor.  Atunci, când nevoia creşte, întâlnim din ce în ce mai 

multe feţe ale sărăciei. Pentru a găsi noi surse de forţă, ne-am întors la 

rădăcinile Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare. Scopul nostru orga-

nizaţional anul trecut a fost întărirea identităţii noastre prin formularea în 

misiune a răspunsurilor la întrebările: cine suntem, pentru cine muncim 

care este scopul nostru.

        Cel mai important eveniment în viaţa Organizaţiei Caritas în 2012 a 

fost faptul că ne-am formulat strategia pentru următorii 3 ani. Sperăm 

ca acest plan strategic va fi pentru noi o stea călăuzitoare, pe care să o 

putem urma.

        Din cauza înrăutăţirii continue a situaţiei financiare şi a condiţiilor 

de viaţă din societate, anul trecut numărul beneficiarilor noştri a crescut 

cu peste 1000 de persoane. Am încercat să oferim soluţii la această pro-

vocare printr-un efort comun. Implicarea comunităţii, responsabilitatea 

voluntarilor s-a accentuat în acţiunile noastre organizate pe lângă activi-

tatea de zi de zi. În viitor dorim să punem un accent şi mai mare pe acest 

aspect.

         Numeroase activităţi din anul trecut au fost organizate sub egida 

temei anuale, îmbătrânirea activă, în colaborare cu Confederaţia Caritas 

şi alte organizaţii Caritas din ţară. Am pus un accent deosebit pe servicii-

le oferit persoanelor în vârstă. Suntem conştienţi că numărul vârstnicilor 

creşte în continuu, singurătatea, bolile sunt probleme care pot fi rezolva-

te doar prin cooperare.

          Acest raport anual ne oferă ocazia de a mulţumi tuturor celor care 

au fost activi în îndeplinirea misiunii: colaboratori, angajaţi, voluntari par-

teneri interni şi externi. Mulţumim tuturor partenerilor pentru muncă, 

atenţie, perseverenţă şi pentru dragostea transmisă beneficiarilor noştri.

Löchli Terézia Tündér 
director general
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2012 
ACTIVITATEA NOASTRĂ PE SCURT

               Anul 2012 a fost unul de importanţă majoră pentru programele destinate persoanelor în vârstă, fiind decla-

rat Anul Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii în toate ţările Uniunii Europene.

            În acest an, pe lângă furnizarea serviciilor sociale şi social-medicale acreditate, am acordat interes deosebit 

conceptului de Îmbătrânire Activă (Active Ageing) încercând să implementăm idei legate de activizarea persoane-

lor în vârstă şi de promovarea unei îmbătrâniri sănătoase.

             Un proiect major al anului 2012 a fost cel intitulat „ACTIVE AGEING – Implică-te şi implică!” derulat în cadrul 

Centrului de zi pentru vârstnici din Baia Mare, finanţat de SPAS Baia Mare. Proiectul a vizat promovarea concep-

tului de Îmbătrânire activă prin implicarea vârstnicilor din Baia Mare, în special a beneficiarilor centrului de zi, în 

diferite activităţi filantropice: activităţi comune cu copii cu disabilităţi, cu vârstnicii internaţi în instituţii rezidenţi-

ale, voluntariatul vârstnicilor în folosul altor vârstnici imobilizaţi, izolaţi în domiciliu. Alte activităţi au demonstrat 

posibilitatea îmbătrânirii sănătoase: gimnastică pentru seniori, organizarea şi funcţionarea unui cor al vârstnicilor 

cu numeroase apariţii în comunitatea locală, prezentarea unui program festiv, de către vârstnici, cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Vârstnicilor.

             Centrele de zi şi cluburile pentru vârstnici reprezintă un anturaj excelent pentru a rămâne activ şi la o vârstă 

înaintată. Programele variate din cele 5 centre de zi Caritas au oferit posibilitatea petrecerii utile a timpului liber, au 

ajutat la menţinerea sau chiar îmbunătăţirea stării fizice şi psihice a beneficiarilor. În anul 2012 au fost organizate 

programe comune pentru vârstnicii înscrişi la centrele de zi şi cei internaţi în instituţii rezidenţiale cu scopul de a 

întări sentimentul de utilitate pentru toţi participanţii. Astfel de programe au fost concursurile de şah, excursiile 

comune, vizitarea vârstnicilor instituţionalizaţi şi prezentarea de scenete de către vârstnicii din centrele de zi, săr-

bători religioase comune. Mai mult, specialiştii noştri au sprijinit- prin împărţirea cunoştinţelor şi experienţelor 

proprii - înfiinţarea şi funcţionarea unor noi cluburi pentru vârstnici, mai ales în zonele rurale: Turulung, Moftinu 

Mare, Beltiug.

           O pată de culoare excepţională a fost organizarea unei parade de modă în cadrul Centrului de zi „Speranţa” 

pentru vârstnici la care beneficiarii în vârstă au prezentat diferitele costume oferite de către firmele de croitorie 

renumite din oraş.

Programe destinate 
persoanelor în vârstă
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INSTITUŢIA                                                                                         BENEFICIARI

Centru de zi “Speranţa” pentru vârstnici                               153

Centru de zi pentru vârstnici Carei                                            62

Centru de zi pentru vârstnici Turulung                                    30

Centru de zi pentru vârstnici Baia Mare                                   61

Centru de zi pentru vârstnici Sighetu Marmaţiei                  44

Căminul de zi “Sf. Iacob” pentru vârstnici                                29

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Satu Mare                            153

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Homorodu de Jos              51

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Beltiug                                  84

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Ardud                                    93

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Carei                                      75

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Petreşti                                  69

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Tăşnad                                   78

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Baia Mare                             165

Centru de Îngrijire la Domiciliu, Sighetu Marmaţiei            103

REŢEAUA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU:     DETALII SERVICII

Deplasări                                                                                               48.772

Servicii cu caracter social                                                                 43.949

Servicii de îngrijire                                                                              101.163

Servicii cu caracter medical                                                             120.805
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            Beneficiarii Căminului de zi „Sf. Iacob” au demonstrat şi ei că nici vârsta înaintată, nici bolile existente nu pot 

exclude fructificarea talentelor. Cei 11 vârstnici care au participat la tabăra de o săptămână din Homorodu de Jos 

s-au implicat activ în toate treburile gospodăreşti, ai gătit mâncăruri tradiţionale, au pregătit pâine pe vatră. Nu a 

lipsit nici activitatea mentală: au pregătit împreună un „memoriu” invocând şi punând pe hârtie vechile tradiţii pe 

care le-au cunoscut în copilărie.



              Dintre activităţile domeniului social de suport şi intervenţie, iese în evidenţă mai ales munca centrelor de 

resurse pentru integrare socială şi profesională. Ele urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile, 

şi promovarea integrării lor în societate, prevenind fenomenul de marginalizare şi excluziune socială. Scopul ser-

viciilor este creşterea capacităţii individuale de adaptare la cerinţele realităţii înconjurătoare în vederea obţinerii 

succesului şi a satisfacţiei de muncă în societate pentru persoanele solicitante.

               În cele 4 centre de resurse pentru integrare socială şi profesională din Satu Mare, Carei, Turulung, Baia Mare, 

pe lângă o paletă largă de servicii acordate, dorim să scoatem în evidenţă rezultatele privind consilierea în metode 

şi tehnici de căutarea unui loc de muncă. Astfel în decursul anului 2012, în cele 4 localităţi s-au consiliat în metode 

si tehnici de căutarea unui loc de munca 116  persoane, din care 54 persoane au reuşit să se angajeze.

              Acordăm atenţie deosebită consilierii tinerilor în orientarea profesională, mai ales în mediul rural, unde foarte 

mulţi tineri renunţă prea devreme la studii. Pentru noi este o satisfacţie profesională faptul că în 2012 din cele 3 

grupe de tineri de clasa a VIII-a consiliate  pe tema orientării profesionale, 99% din tineri şi-au continuat studiile.

             Un alt eveniment remarcabil a fost „Ziua asistenţilor sociali”, în cadrul căreia un specialist CRISP a prezentat o 

metodă mai puţin cunoscută în consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şi anume „Harta digi-

tală a carierei”, aceasta fiind un instrument de lucru utilizat pentru evaluarea tuturor aptitudinilor şi cunoştinţelor, 

experienţelor dobândite în timpul vieţii, însumarea acestora pe o hartă dezvoltată cu ajutorul unui program digital 

special. În urma prezentării am fost contactaţi de mai mulţi specialişti interesaţi de această metodă. 

             Un alt eveniment remarcabil a fost Campania împotriva violenţei în familie, organizat în 25 noiembrie în 

parteneriat cu ONG-uri şi instituţii de stat abilitate în acordarea suportului necesar victimelor. Campania de 2 zile, 

a avut  3 activităţi principale: biblioteca vie, conferinţa de presă şi marşul împotriva violenţei în familie. În cadrul 

bibliotecii vii,  cartea „Asistenţa socială a victimei” a fost un specialist al CRISP din cadrul organizaţiei Caritas. Cu 

această ocazie, toţi cei interesaţi să citească cartea, aveau posibilitatea să pună întrebări şi să primească răspunsuri 

legate de asistenţa socială a victimelor violenţei în familie.

Programe de suport şi 
intervenţie
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INSTITUŢIA                                                                                                                                BENEFICIARI

Centru de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională, Satu Mare            1307

Centru de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională, Baia Mare             198

Centru de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională. Carei                      181

Centru de Resurse pentru Integrare Socială şi Profesională, Turulung              122

Cantina socială Satu Mare                                                                                                103

Cantina socială Baia Mare                                                                                                  71

Cantina socială Carei                                                                                                           62

Punct de distribuire ajutoare Sighetu Marmaţiei                                                      205

Punct de distribuire ajutoare Vişeu de Sus                                                                  250

Farmacie Satu Mare                                                                                                     338



Programe socio-educaţionale 
pentru copii şi tineri

          Anul 2012 a fost un an plin de reuşite pentru domeniul socio-educaţional pentru copii şi tineri. Alături de activităţile 

şi serviciile obişnuite, care au deja o vechime de peste zece ani  - care au vizat aproximativ 513 copii de vârsta preşcolară 

şi şcolară atât în mediu urban cât şi cel rural - am introdus câteva activităţi  noi în paleta noastră profesională, pentru a 

răspunde cerinţelor din ce în ce mai specifice a societăţii.

              Colegii din trei centre, destinate copiilor aflaţi în dificultate - Centrul Comunitar Sf. Francisc de Assissi din Baia 

Mare, Complex Educativ Integretto din Ardud şi Centrul de Integrare Caritas din Turulung –  împreună cu angajaţii or-

ganizaţiei din birourile C.R.I.S.P. , au participat la un proiect revoluţionar din cadrul organizaţiei noastre intitulat Centre 

de zi pentru copii şi tineri. Acest proiect a vizat comunităţile de unde proveneau beneficiarii centrelor, şi în mod inedit 

a încercat să ofere servicii complexe, integrate pentru întreaga familie. În cadrul proiectului specialiştii organizaţiei au 

conceput fişe de lucru specializate, pe care le putem utiliza atât în spaţiul rural, cât şi în mediul urban, materiale didacti-

ce privind informarea comunităţii despre diferite teme actuale: igienă personală, alimentaţia corespunzătoare a copiilor 

de diferite vârstă, importanţa şcolarizării , etc.

               Un alt salt important privind menţinerea şi dezvoltarea calităţii serviciilor pentru domeniul socio-educaţional 

a fost inaugurarea Centrului Comunitar Sf. Paul, în cadrul căreia Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog a primit un 

spaţiu nou, modern. În această clădire nouă, colegii au organizat întâlniri regulate cu tinerii din municipiul Satu Mare, şi 

au organizat talk-show-uri cu tinerii de succes din municipiu. 

8



INSTITUŢIA                                                                                                                      BENEFICIARI

Centrul de zi Don Bosco, Satu Mare                                                           57

Complex educativ Integretto, Ardud                                                         133

Centru de zi, Turulung                                                                                    137

Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare,                               86

Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” Baia Mare                             76

Program de prevenire a consumului de droguri                                     3186



Programe destinate 
persoanelor cu dizabilităţi
                Programele destinate persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Asociaţiei Organizaţia Caritas a Diecezei Satu 

Mare, oferă servicii acreditate persoanelor cu dizabilităţi pentru  toate categoriile de vârstă, de la nou născuţi  până 

la vârsta adultă şi familiilor acestora.

              Aceste servicii sunt oferite în cadrul celor cinci instituţii ale organizaţiei: Centrul de Reabilitare „Sf. Iosif”, 

Centrele de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sf. Terezia” din Carei şi „Sf. Varvara” din Baia Mare, Centrul de integrare 

prin terapie ocupaţională pentru tineri cu dizabilităţi “Casa Perla” din Homorodu de Jos, Centrul de Resurse pentru 

Persoane cu Dizabilităţi şi  contribuie la prevenirea agravării dizabilităţii şi pregătirea persoanelor cu dizabilităţi 

pentru o viaţă independentă. O temă semnificativă a anului 2012 a fost integrarea socială a persoanelor cu dizabi-

lităţi în societate prin diferite activităţi de natură specifică organizate. 

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională pentru tineri cu dizabilităţi „Casa Perla”, în vara anului 2012 

a organizat mai multe excursii pentru beneficiarii centrului. Prin aceste excursii tinerii au avut posibilitatea de a-şi 

lărgii cunoştinţele din sfera socială şi de a câştiga experienţe noi. Cele mai semnificative excursii au fost: o excur-

sie la Jibou unde au vizitat Grădina Botanică, o excursie la Parcul Zoologic din Níyregyháza, Ungaria, o excursie 

la ştrandul din Carei. Dincolo de asigurarea spaţiului optim de petrecere a timpului liber şi de posibilitatea de a 

observa în mod direct animalele şi plantele exotice cunoscute doar din cărţi, aceste excursii au oferit pentru mulţi 

tineri clipe de neuitat. Excursia la ştrandul din Carei a însemnat pentru o tânără de 25 de ani îndeplinirea unui vis. 

Ea suferă de tetrapareză spastică şi din cauza bolii părinţii n-au dus-o niciodată la stand. Posibilitatea de a înota în 

apa bazinului cu prietenii ei a fost o experienţă de neuitat pentru ea.

Tot în acest cadru se înscriu şi evenimentele organizate în cadrul Centrului de zi pentru copii cu nevoi 

speciale ”Sf. Terezia” din Carei şi a Centrului de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Sf. Varvara” din Baia Mare unde au 

organizat vizite la muzee, teatru, diferite festivităţi cu ocazia carnavalului, de 8 Martie, de Ziua copiilor, cu ocazia 

sosirii lui Moş Nicolae unde au invitat părinţii şi alte grupuri de copii din grădiniţe şi au participat  la excursii  şi eve-

nimente sportive organizate de alte organizaţii. Participarea copiilor la aceste evenimente sportive a fost recom-

pensată cu diplome şi o petrecere. Sportul este frecvent folosit ca o modalitate de integrare socială a persoanelor 

cu dizabilităţi mentale sau motorii şi nu numai, indiferent de vârstă. 
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             Ieşirile săptămânale în diverse locuri publice, organizate pentru grupul din grădiniţa integrată din cadrul 

Centrului de Reabilitare „Sf. Iosif” din Satu Mare, este o altă formă de integrare socială. Aproape săptămânal, pentru 

micul grup format din 10 copii cu dizabilităţi personalul specializat oferă ocazii de a face cunoştinţă cu oameni noi, 

cu locuri noi sau de a experimenta situaţii noi prin activităţi pe care semenii lor o fac  în mod regulat: - călătoria cu 

autobuzul sau trenul, ieşirea la o cofetărie, la o pizza, petrecerea unei ore de neuitat într-un spaţiu de joacă, etc.

 Alături de sport, vizite, excursii, joc şi munca este o cale de integrare socială. Pentru a dovedi acest fapt 

Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilităţi a organizat la cererea DGASPC un grup de suport şi orientare 

vocaţională pentru beneficiarii centrului „O viaţă nouă”.

INSTITUŢIA                                                                                                                             BENEFICIARI

Centrul de reabilitare Sf. Iosif                                                                                        104

Centrul de resurse pentru persoane cu dizabilităţi                                                70

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Casa Perla                                  40

Centru de zi pentru copii cu nevoi speciale Carei                                                   20

Centru de zi pentru copii cu nevoi speciale Baia Mare                                          27



Anul 2012 în cifre

DATE ECONOMICE

 Contextul general de criză economică mondială, instabilitatea politică şi legislativă au influenţat în anul 

2012 activităţile derulate de către organizaţia noastră. În  pofida acestei stări de nesiguranţă financiară am reuşit să 

susţinem activitatea planificată.

Veniturile asociaţiei s-au diminuat în ceea ce privesc cele din finanţări nerambursabile, cu 34% faţă de anul 2011, 

iar subvenţiile de la bugetul local au scăzut cu 17% faţă de anul 2011.

            Contribuţia substanţială a partenerilor externi ne-a ajutat să majorăm veniturile din donaţii în natură în 

procent de 39% faţă de anul 2011şi veniturile din contribuţii în lei şi valută în procent de 19% faţă de anul 2011.

 Pentru a putea îndeplini misiunea noastră de sprijinire a persoanelor aflate în nevoie, de a le oferi sprijin 

profesional şi servicii sociale de înaltă calitate, sunt necesare resurse financiare. Pentru  implicarea mai activă a co-

munităţii am experimentat noi metode de strângere de fonduri şi de sensibilizare a populaţiei de exemplu parada 

modei in scop caritativ şi acţiunea Sf. Martin.

              Cheltuielile asociaţiei în valoare absolută au rămas constante faţă de anii precedenţi. Pe tot parcursul anu-

lui am urmărit reducerea cheltuielilor prin introducerea de noi soluţii de lungă durată: schimbarea sistemului de 

încălzire, izolarea termică a clădirilor, introducerea încălzirii apei cu energie solară.

               Prin analiza activităţii şi a timpului de lucru am diminuat cheltuielile cu personalul şi am intensificat atra-

gerea de  voluntari in munca noastră . Credem că in munca caritativă este un aspect foarte important promovarea 

voluntariatului aceasta fiind baza sustenabilităţii societăţii civile.

                Anul 2012 a fost anul planificării strategice pe următorii trei ani, prin care am căutat  să valorificăm expe-

rienţa acumulată de două decenii de funcţionare. Căutăm soluţiile pentru sustenabilitatea financiară a activităţii 

noastre in contextul solicitărilor crescânde. În planul strategic am prevăzut introducerea controlling-ului financiar. 

Prin aceasta metodă  de conducere dorim să realizăm o coordonare mai eficientă a proceselor de decizie in organi-

zaţie în scopul scăderii costurilor, maximizării încasărilor urmărind îndeplinirea obiectivelor strategice. 

 

12



DOMENII DE ACTIVITATE              NR. INSTITUŢII 
                                                                      PE DOMENIU

Programe sociale de suport şi 
intervenţie                                                        10                                            2837                                                             50

Programe socio – educaţionale 
pentru copii şi tineri                                        6                                             3675                                                              7

Programe destinate persoanelor 
cu dizabilităţi                                                     5                                              261                                                              12

Programe destinate persoanelor
în vârstă                                                              17                                            1250                                                             21

TOTAL                                                                 38                                             8023                                                           100

Structura cheltuielilor pe anul 2012

NR. BENEFICIARI/AN           PONDEREA CHELTUIELILOR PE 
DOMENII SOCIALE ÎN %

Structura veniturilor pe sursă de finanţare din 2012

SURSA DE VENIT                                                                  STRUCTURA VENITURILOR ÎN %

Venituri din donaţii (în natura)                                                                41

Venituri din donaţii (contribuţii în lei şi valută)                                  11

Subvenţii de la bugetul central  local                                                    10

Venituri de la CJAS                                                                                        3

Subvenţii de la bugetul central de stat                                                 11

Granturi                                                                                                           20

Venituri din sponsorizare                                                                            2

Alte venituri  sociale                                                                                      2
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EVENIMENTE

                   În luna noiembrie Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare a organizat o Zi Profesională în sala de conferinţe 

a Centrului „Sf. Paul” cu tema „Îmbătrânirea Activă - speranţă şi posibilităţi”. Scopul evenimentului a fost facilitarea 

dialogului şi colaborării specialiştilor din domeniul îngrijirii vârstnicilor prin abordarea comună a acestei tematici. 

               În cadrul conferinţei subiectul a fost analizat din punct de vedere sociologic prin prezentarea efectelor îm-

bătrânirii populaţiei atât la nivelul societăţii cât şi asupra comunităţii locale. S-a discutat despre posibilităţile de uti-

lizare a capacităţii vârstnicilor prin activarea lor ca voluntari, şi ca exemplu viu, doamnele de la centrul de zi pentru 

vârstnici Sf. Varvara din Baia Mare au prezentat un program de gimnastică condus de o voluntară de vârsta a treia, 

iar doi dansatori de la Centrul de zi Speranţa din Satu Mare au prezentat un tango. 

Tema asistării vârstnicilor bolnavi de demenţă a stârnit mare interes în rândul specialiştilor  prezenţi. Ei au 

primit informaţii valoroase prin exemplul serviciilor unui centru rezidenţial pentru vârstnici din Hajduböszörmény, 

Ungaria.

            În încheierea programului a avut loc o discuţie în plen despre importanţa valorilor spirituale în munca cu 

vârstnicii.

O NOUĂ COLABORARE LA BELTIUG ÎN BENEFICIUL VÂRSTNICILOR DIN COMUNITATE 

              În luna octombrie directorul general a Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare, doamna Löchli Terezia 

Tündér, domnul Hölzli Iosif, director la Fundaţia Sătmăreană Transilvania de Nord de Cooperare Internaţională şi 

primarul Comunei Beltiug, domnul Bartok Gurzău Ioan au semnat un contract de colaborare pe 10 ani. 

                Obiectul contractului este furnizarea serviciilor de Îngrijire la Domiciliu în comuna Beltiug pentru care pri-

măria Beltiug va asigura personalul necesar şi va aloca suma necesară contribuţiei anuale, iar Fundaţia Sătmăreană 

Transilvania de Nord va asigura locaţia unde va funcţiona Centrul de îngrijire la Domiciliu şi va sprijini activitatea 

desfăşurată de Caritas . Datorită acestei colaborări, şi a implicării comunităţii parohiei romano catolice locale Sf. 

Vasile, în decembrie s-a deschis un club pentru vârstnici care funcţionează sub patronatul Primăriei locale cu sprijin 

profesional din partea Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare.

VÂRSTNICII DE LA CENTRUL DE ZI SPERANŢA PREMIAŢI LA CONCURSUL „KI MIT TUD” 

                   În luna iunie la Nyíregyháza, Ungaria a avut loc concursul ”Ki Mit Tud” pentru vârstnici la care s-au înscris în 

două categorii şi vârstnicii de la Centrul de zi Speranţa. Au obţinut rezultate bune: în categoria dans grupul compus 

din 8 perechi a obţinut locul 2 cu „Braşoveanca”, iar în categoria poezii, doamna Rák Mara a primit un premiu special 

din partea juriului. 
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PREZENTARE DE MODĂ LA CENTRUL DE ZI SPERANŢA

             În luna noiembrie la Centrul de zi Speranţa a avut loc un eveniment special, un concurs de prezentarea mo-

dei pentru vârstnici. Firma Inedit a răspuns cu mare deschidere iniţiativei vârstnicilor oferindu-le pentru prezentare 

ţinute din colecţia de toamnă-iarnă.

             20 de manechini s-au prezentat în faţa juriului format din Marcela Papici, viceprimarul municipiului Satu 

Mare, Sorina Tulan, directoarea firmei Inedit, jurnaliştii Kovács Eszter şi Éva Lackó şi Löchli Terezia Tündér, directorul 

general al Organizaţiei. Toţi participanţii au primit o diplomă de participare dar s-au anunţat şi câştigători în urmă-

toarele categorii: cel mai carismatic domn, cea mai carismatică doamnă şi premiul de popularitate. Câştigătorii au 

fost domnul Pinkovai Elemér, doamna Kiss Anna şi doamna Hannus Maria. Evenimentul a avut mare succes în rândul 

vârstnicilor de la Centru de zi Speranţa urmând să fie perpetuat şi în 2013.
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 INTERCULTURALITATE - TRANSMITEREA VALORILOR ÎN CONTEXT INTERCULTURAL.  CONSECINŢE 

PENTRU FORMAREA ADULŢILOR ÎN EUROPA.                

                 În 2012 Organizaţia Caritas Satu Mare a participat ca partener în proiectul intitulat „Interculturalitate – 

Transmiterea valorilor în context intercultural. Consecinţe pentru formarea adulţilor în Europa“. Parteneriat pentru 

învăţare Grundtvig, finanţat de Uniunea Europeană.

                 Instituţia coordonatoare a proiectului a fost Caritas Köln (Germania) împreună cu Arhiepiscopia Köln şi 

Facultatea Catolică Köln. Parteneri externi au fost  facultăţi, instituţii pentru formarea adulţilor şi asociaţii Caritas din 

Cehia, Austria, Italia precum şi Institutul European pentru Cercetare Interculturală şi Interreligioasă din Lichtenstein. 

Din România pe lângă Organizaţia Caritas Satu Mare a participat ca partener şi Asociaţia Formare Studia din Iaşi. În 

cadrul proiectului Organizaţia Caritas colaborat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Liga Pro Europa, Filiala 

Satu Mare. 

                     Obiectivul general a fost crearea unei atmosfere paşnice de convieţuire în Europa. Cei implicaţi în activita-

tea de predare trebuie să-şi însuşească anumite competenţe profesionale, iar adulţii implicaţi în procesul de învăţare 

vor câştiga o anumită experienţă şi siguranţă în ceea ce priveşte contactul cu alte culturi, religii sau concepte etice. 

În acest scop s-a elaborat un curriculum - cadru pentru educaţia adulţilor cu titlul „Formarea şi transmiterea valorilor 

într-un context intercultural european”. Alături de indicaţii metodologice şi didactice acest curriculum conţine şi 

exemple concrete din experienţa acumulată prin schimb de experienţă şi cursuri de perfecţionare. Avantajul este 

faptul că toate conţinuturile teoretice au fost deja puse în practică într-un context european. Un alt aspect impor-

tant a fost iniţierea unui dialog între conceptele educative din estul, respectiv vestul Europei.

                 În cadrul proiectului Organizaţia Caritas a efectuat un studiu de valori. Scopul studiului a fost descoperirea 

valorilor comune într-o societate multireligioasă şi multiculturală. Eşantionul studiului a fost format din 681 de per-

soane fiind reprezentativ din 8 localităţi: Satu Mare, Baia Mare, Carei, Sighetu Marmaţiei, Turulung, Homorodu de 

Jos, Beltiug şi Petreşti.

                  În luna martie în cadrul proiectului la Satu Mare a avut loc un simpozion internaţional prin care invitaţii, par-

teneri în acest proiect, au avut posibilitatea să cunoască realitatea interculturală a judeţelor Satu Mare şi Maramureş. 

În focusul discuţiilor s-au aflat valorile locale, valorile comune şi diferenţele de valori.
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ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

                   În lunile octombrie, noiembrie şi decembrie Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare a demarat Zilele Porţilor 

Deschise în 7 localităţi unde îşi desfăşoară activitatea: Carei, Turulung, Satu Mare, Ardud, Beltiug, Baia Mare, Sighetu 

Marmaţiei. În cadrul acestei acţiuni membri comunităţilor locale şi reprezentanţii autorităţilor au avut posibilitatea 

de a cunoaşte mai îndeaproape  activitatea desfăşurată în 20 de instituţii sociale dedicate copiilor, vârstnicilor, per-

soanelor cu dizabilităţi. 

 Autorităţile locale şi conducătorii diverselor instituţii publice locale au prezentat o receptivitate semnificativă 

faţă de iniţiativa organizaţiei, participând la acţiunile locale. Au fost ocazii care au deschis posibilitatea unor discuţii 

constructive bazate pe întrebările vizitatorilor în ceea ce priveşte natura serviciilor, a situaţiei grupurilor ţintă şi a 

rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate de Caritas. 

 Colaborările şi parteneriatele deja existente au beneficiat astfel de un nou imbold, dar s-au deschis şi noi 

posibilităţi de colaborare atât la nivel de autorităţi şi instituţii locale cât şi cu sponsori care s-au arătat interesaţi în 

sprijinirea persoanelor aflate în grija organizaţiei.
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PREZENTARE DE MODĂ CU SCOP CARITATIV

              În luna octombrie la Restaurantul Daemi a avut loc o prezentare de modă cu scop caritativ în beneficiul vârst-

nicilor îngrijiţi de Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare. 

În programul serii au apărut pe scenă vârstnicii de la Centrul de zi Speranţa cu un tangou, dând dovadă de un spirit 

tânăr, Székely Alpár şi Balaskó Balázs au prezentat un mini concert la vioară şi pian după care au apărut în scenă ma-

nechinii. Hainele din colecţiile de toamnă-iarnă a firmelor de confecţii care au donat ţinutele pentru acest eveniment, 

au fost prezentate de beneficiarii Organizaţiei, tineri romi, tineri cu disabilităţi, vârstnici, de câţiva invitaţi curajoşi care 

au acceptat provocarea de a defila în faţa spectatorilor şi un mic grup din partea Organizaţiei Caritas.

            Invitaţii serii au contribuit la realizarea scopului, achiziţionarea de tensiometre, glucometre şi mijloace de îngri-

jire pentru vârstnicii îngrijiţi în cadrul programului destinat persoanelor în vârstă a Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu 

Mare, cu suma totală de 14 120 de lei. Această sumă s-a strâns din contribuţiile de participare de 50 de lei, din vânzarea  

articolelor vestimentare prezentate şi din licitaţia prin care s-au vândut 3 sticle de vin din Wachau, Austria, 6 sticle de 

cognac din Magne, Franţa şi un colier Swarowski, oferit în special pentru această seară de soţia ambasadorului Austriei 

în România, şi din donaţii directe. 

          Sponsorii care au  contribuit la realizarea evenimentului de binefacere au fost: Inedit, Emil Style, Diasim, Trirom 

Knit, Zada Boutique, Anita’s Beauty Center si Oriflame.

ACTIVAREA DE SF. MARTIN

          În luna noiembrie Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare s-a alăturat Organizaţiei de tineret Gemeinsam , co-

munităţii germane şi române a bisericii Calvaria şi a Liceului German Johan Ettinger în acţiunea organizată de ziua lui 

Sf. Martin. În cadrul acţiunii sute de copii au defilat în centrul municipiului Satu Mare cu lampioane.

              În acest an, pe lângă faptul că copii au făcut cunoştinţă cu povestea lui Sf. Martin au avut posibilitatea să-i urme-

ze exemplul prin faptul că au cumpărat lumânările pentru lampioane de la voluntarii Organizaţiei Caritas, contribuind 

astfel cu o donaţie la sprijinirea persoanelor îngrijite prin centrele de îngrijire a domiciliu. Astfel în semn de solidaritate 

copii au adus o mică „lumină” în viaţa vârstnicilor.

10 ANI - CENTRUL DE VOLUNTARIAT CARITAS SATU MARE

             Centrul de Voluntariat al Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Marea în 2012 a serbat 10 ani de la înfiinţare. Inau-

gurarea a avut loc în iulie 2002 prin lansarea proiectului „E nevoie de tine!”. În cei 10 ani, în cadrul Centrului de Volunta-

riat au activat 4191 de voluntari care au participat la diferite  acţiuni şi evenimente. 1266 voluntari au fost recrutaţi pe 

posturi concrete desfăşurând o activitate constantă şi regulată la instituţiile organizaţiei alţi 2925 de voluntari au fost 

implicaţi în diferite acţiuni şi campanii. Munca lor este foarte importantă atât pentru organizaţie cât şi în dezvoltarea 

comunităţilor. 
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              Voluntarii organizaţiei provin din toate categoriile de vârstă indiferent de etnie, sex, convingeri politice sau 

religioase, abilitate fizică / psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau alte asemenea criterii. La 

Centru vin toţi cei care ŞTIU, POT ŞI VOR să facă mai mult pentru dezvoltarea altora, a comunităţii şi nu în ultimul rând 

dezvoltarea lor personală, într-un cadru organizat, fără a urmării un câştig financiar.

           În anul 2012 în cadrul Centrului au activat 521 voluntari din care 176 de voluntari pe post şi 345 implicaţi în 

acţiuni.

VOLUNTARI DIN STRĂINĂTATE 

În 2012 la Organizaţia Caritas Satu Mare au activat 13 voluntari din străinătate: Germania, Austria, Turcia, Por-

tugalia, Polonia, Spania, Slovacia. Ei au fost implicaţi în acţiuni ca: animaţii cu copii de la centrele de zi, activităţi peda-

gogice, îngrijire la domiciliu, deservirea persoanelor cu probleme sociale la punctele de distribuire de ajutoare, etc. 

Cea mai îndelungată tradiţie a voluntarilor veniţi din străinătate este la Vişeu de Sus, unde de 20 de ani în fiecare an 

vine câte un voluntar pentru 12 luni din partea organizaţiei „Landlerhilfe” din Austria. În prezent voluntarul de la Vişeu 

ajută la distribuirea de ajutoare sociale pentru familiile aflate în dificultate. 

             La Homorodu de Jos activează o voluntară din Germania care lucrează pe o perioadă de un an la Centrul de 

Îngrijire la Domiciliu din Homorod. La centrul de zi Sfântul Francisc de Assissi din Baia Mare activează voluntari din 

străinătate care vin la Caritas atât în urma recomandărilor partenerilor noştri din străinătate, cât şi în urma colaborării 

cu centrul de voluntariat Somaschi din Baia Mare. 
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             În fiecare an Organizaţia găzduieşte voluntari care vin cu scopul unui schimb de experienţă profesională, astfel 

la casa Prieteniei în 2012 a lucrat o studentă din Olomouc, Cehia, iar la Baia Mare o asistentă socială din Obererbach 

Germania.

PLANIFICARE STRATEGICĂ 

           Procesul de planificare strategică a ţintit elaborarea strategiei organizaţionale pe perioada 2013-2015, stabilind 

obiectivele prioritare pentru această perioadă de timp, în vederea îndeplinirii misiunii noastre în modul cel mai efici-

ent.
         Conceperea şi implementarea procesului de planificare strategică a fost responsabilitatea unui grup de lucru 

desemnat de către directorul general. Întreaga activitate s-a derulat în perioada martie 2012 - ianuarie 2013 incluzând 

conceperea, derularea, monitorizarea şi evaluarea procesului de planificare strategică, iar elaborarea propriu-zisă a 

strategiei a avut loc în perioada  mai-decembrie 2012.

           În elaborarea strategiei au fost implicaţi, pe lângă managementul de vârf, specialişti din toate domeniile de ac-

tivitate ale organizaţiei, respectiv beneficiari şi parteneri din ţară şi din străinătate.

           Rezultatul direct al acestei munci reprezintă strategia organizaţională pentru perioada 2013-2015, dar am avut 

de asemenea posibilitatea să regândim, să reînnoim filosofia organizaţiei: misiunea noastră, valorile şi principiile de 

bază, scopul organizaţiei, toate acestea fiind baza activităţii noastre pe următorii 3 ani şi nu numai.
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INTERVIU

“Ca o familie mare...”

                      Centrul Integretto din Ardud din luna martie are mai mulţi colegi noi: şase tineri vin regulat la acest 

centru de zi a Caritas-ului şi se ocupă cu copiii. Ca şi ceilalţi copii care vin la acest centru, şi ei provin din comu-

nitatea de rromi din Ardud , la fel ca coordonatoarea grupului – Kardos Melinda. Ea a fost printre primii copii 

care au frecventat grădiniţa Caritas şi apoi semiinternatul. Între timp Melinda şi-a terminat studiile de psiho-

logie şi lucrează la disertaţia ei.       

                  - După cei opt ani de şcoală primară, tinerii ajung la un punct critic în viaţă. Însă exact atunci se termină 

sprijinul Centrului Integretto, -  explică Melinda, cum s-a ajuns la ideea întemeierii acestui grup de voluntari. – Acest 

grup oferă tinerilor posibilitatea de a se ocupa cu întrebările specifice vârstei lor şi în acelaşi tim  să îşi asume respon-

sabilitatatea faţă de ceilalţi membri a comunităţii. În grup sunt şase tineri. Ei toţi îşi continuă studiile, ori în Ardud, ori 

în Satu Mare. Două fete studiază la liceele din Satu Mare. 

                    Grupul se întâlneşte de două ori pe săptămână în Ardud. Ei discută teme importante: de obicei este vorba 

de prietenie şi familie, dar şi despre ideile lor legate de educaţie şi meserie. În afară de 

conversaţii exerciţiile şi jocurile de grup ocupă un loc important. - Pentru mine era foarte important de la început, să 

întărim relaţiile între membri grupului, -  ne spune Kardos Melinda despre munca ei. - Tineri au formulat 10 reguli şi 

au grijă ca aceste reguli să fie respectate de toată lumea. Odată grupa a decis excluderea a două persoane din grupă.

                     Ziua de vineri este dedicată muncii în centru. Fiecare voluntar are grijă de doi copii, care sunt în clasa I. Fi-

ecare copil are mapa lui cu care lucrează timp de o jumătate de oră şi rezolvă exerciţiile cu ajutorul voluntarilor. După 

asta urmează programul de petrecerea timpului liber. Doi voluntari au înfiinţat un grup de dans cu 20 de copii. Ei acum 

învaţă dansuri moderne, dar şi dansuri specifice rromilor. Doi tineri voluntari, care sunt muzicieni dau ore de muzică 

pentru copiii Centrului Integretto. Ei învaţă patru copii să cânte la pian şi patru copii să cânte la chitară. 

                      Un eveniment important pentru grupul de voluntari a fost participarea lor în toamna anului 2012 la prezen-

tarea de modă cu scop caritativ organizat de Caritas. Ideea a apărut la o vizită a doamnei director. Tinerii s-au îmbrăcat 

foarte elegant pentru această ocazie. Doamna directoare a fost foarte impresionată de acest fapt şi a invitat tinerii să 

participe la eveniment ca manechini. Tinerii au acceptat încântaţi invitaţia şi au surprins publicul cu prestaţia lor.

                 - Tinerii vin şi astăzi la fel de încântaţi la întâlniri, ca şi la început, -  povesteşte Kardos Melinda, psiholoaga 

şi coordonatoarea grupului. - Eu sunt pentru ei ca o soră mai mare. Noi cu toţii provenim din comunitatea de rromi 

din Ardud şi suntem ca o familie mare. Cunosc fiecare membru a grupului de când erau copii mici. Asta ne dă multă 

încredere şi îmi asigură şi încrederea părinţilor, fără de care eu nu aş putea face această muncă.

MUNCĂ VOLUNTARĂ ÎN CENTRUL-INTEGRETTO ÎN ARDUD
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Momente din Centrul de zi „Speranţa“

            A devenit deja o tradiţie în centrul de vârstnici Speranţa ca la evenimente să fie şi un recital a doamnei Ágnes, 

care recită poezia ei – de obicei scrisă special pentru acest eveniment – pentru participanţii clubului: „Sună clopotul 

şi eu mă întorc la tine Doamne, cad la picioarele tale Maestre! În nevoie Tu eşti aproape, salvarea celui ce se îneacă în 

mare.”

             - Scriu mai degrabă când este vreme frumoasă; când plouă, poeziile mele devin triste - povesteşte doamna 

Agnes despre pasiunea ei pentru poezie. - Nu întotdeauna îmi vine inspiraţia când pregătesc o poezie. Şi atunci mă 

trezesc dintr-odată la ora 5 dimineaţa şi întro jumătate de oră poezia mea este gata. Agnes Gellert este de doi ani 

membră în club. Înaintea pensiei doamna Agnes lucra în comerţ şi într-un birou la calculator. Nu are copii. Vine de 

două-trei ori pe săptămână la Centrul de zi „Speranţa” împreună cu soţul ei.

            - Doamna Agnes s-a integrat imediat în comunitatea noastră, - ne povesteşte  Magdalena Hauler, coordonatoa-

rea instituţiei. - Dacă nu se ocupă cu lucru de mână, ne ajută pe noi la călcarea feţelor de masă, sau se joacă „Rummy” 

cu alte doamne care vizitează clubul. Întotdeauna are un cuvânt bun pentru fiecare.

           În data de 2 mai a avut loc sărbătoarea lunii mai, „Balul de Mai”. Doamna Agnes a pregătit o poezie şi pentru 

această sărbătoarea. De data asta are un public larg, deoarece au venit oaspeţi: cincizeci de membrii al unui club pen-

tru vârstnici din Nyiregyhaza, Ungaria, ei au venit cu un autocar să participe la această sărbătoare.

             Centrul era împodobit. Bărbaţii s-au dus înainte de masă pe malul Someşului pentru a tăia un copac. Ei au fost 

însoţiţi de doi poliţişti, care au aprobat tăierea copacului. Copacul a fost împodobit la intrare.

             La începutul festivităţii a avut loc serenada tradiţională. Bărbaţii mergeau de la geam la geam şi cântau însoţiţi 

de acordeon, cântece în limbile română, maghiară şi germană. Femeile îi aşteptau la geam cu lumânări şi aruncau 

lalele şi liliac. 

          Doamna Agnes a deschis după serenadă programul cultural cu poezia lunii mai scrisă de către ea. Au urmat 

cântece şi dansuri care au fost prezentate de către membrii clubului care s-au îmbrăcat în portul tradiţional a grupelor 

etnice care trăiesc în Satu Mare şi Ardeal. 

                 În septembrie cincizeci de membrii ai Clubului „Speranţa” din Satu Mare au pornit spre Nyiregyhaza, Ungaria. Ei 

au fost întâmpinaţi aici nu numai de către membrii clubului, ci şi de către primarul şi preşedintele Consiliului Judeţean. 

Aici a avut loc sărbătoarea vinului. Vârstnicii de la centrul de zi „Speranţa” au adus pentru această întâlnire cadouri, pe 

care leau pregătit ei înşişi pentru gazdele lor. În programul cultural au avut loc dansuri populare – de data aceasta în 

port popular maghiar. 
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             Datorită festivităţii vinului, bineânţeles nu a putut lipsi un pahar de vin.  - Faptul că vin la Centrul nostru pentru 

mulţi dintre vârstnici înseamnă începutul unei noi vieţi. - spune Magdalena Hauler despre importanţa instituţiei. - În 

fiecare zi redescoperim talentele ascunse ale vârstnicilor. Deodată viaţa are din nou un scop şi comunitatea centrului 

a devenit pentru multe persoane o a doua familie.



25

ORGANIZAŢII BISERICEŞTI

AUSTRIA

Arbeitskreis „Alle Welt”- Parohia romano catolică, Neumarkt 

an der Ybbs

Caritas Austria, Viena

Caritas Lager Nord, Viena

Caritas Rüstorf

Casa Kardinal König, Viena

Dr. Adolf Karlinger, Casa Karlinger 

Organizaţia Caritas Diecezan Innsbruck

Parohia romano catolică „Maria Himmelsfahrt“ 

Parohia romano catolică Dürnstein

Parohiile romano catolice din Dieceza Innsbruck, Igls, Inzing, 

Ötztal-Bahnhof, 

Parohia romano catolică  St. Barbara 

Sf. Familie  Wilten West Lienz – Osttirol

GERMANIA

Andrea Hurlebusch  

Andreea Bretan, Gemeinde St. Hedwig, Lepzig

Arhidieceza Paderborn

Biroul de tineret romano catolic Passau

Caritas Arhidiecezan Paderborn

Caritas Arhidiecezan Würzburg

Caritas Diecezan Passau Caritas şi parohiile Diecezei Passau

Caritas Köln

Caritas Regional Breisgau – Hochschwarzwald e.V. , Freiburg

Caritas Witten

Katholische Kirchenstiftung Bibergau, „Rumänienhilfe“

Kindermissionswerk Aachen

Organizaţia Caritas Dieceza Augsburg  

Parohia evangelică luterană Elisabethfehn

Parohia evangelică Dauborn şi Familia „Kolping “, 

Obererbach 

Parohia romano catolică „St. Andreas”, Eching 

Parohia romano catolică „St. Anna”, Ascheberg/

Dawensberg 

Parohiile romano catolice „St. Antonius” şi „St. Josef”, 

Essen-Horst

Parohiile romano catolice „St. Barbara” şi „St. Franziskus” ,

Ibbenbüren/Recke 

Parohia romano catolică „St. Laurentius”, Mühldorf 

am Inn

Parohia romano catolică „St. Pankratius”, Anröchte

Parohia romano catolică „St. Vitus”, Löningen 

Renovabis, Freising

 „Rumänienhilfe” Altmühldorf

„Rumänienhilfe” Bad Krozingen

„Rumänienhilfe” Duisburg

„Rumänienhilfe” Düsseldorf

„Rumänienhilfe” „Freundes- und Förderkreis München“

„Rumänienhilfe” Herzogenrath-Merkstein

„Rumänienhilfe” Töging

„Rumänienhilfe” Argenbühl, Eglofs, Kempten, Weitnau

„Rumänienhilfe”  Wellingholzhausen, Melle 

Surorile misionare „Vom Hlst. Herzen Jesu”, Münster - 

Hiltrup Münster - Hiltrup 

Würzburgi Egyházmegyei Caritas

PARTENERI



ALTE ŢĂRI
Caritas Bolzano, Italia

Caritas College of social Work, Olomuc, Cehia

Caritas Elveţia

Caritas Hradec Králové, Cehia

Mănăstirea St. Ursula, Elveţia

 „Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ” Budapesta, Ungaria

Parohia romano catolică Gries, Italia

Parohia romano catolică St. Augustin, Bolzano, Italia

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

AUSTRIA
Crucea Roşie, Linz,  Mödling

Eine Welt Oberösterreichische Landlerhilfe, Linz

Fundaţia Erste, Viena

Fundaţia „Sozialdienst Hitzing“

Schwaz : Kiwanis-Club

„Rumänienhilfe“ Schärding

GERMANIA
Asociaţia pentru umanitate şi pace Peterswörth

Asociaţia Von uns für Kinder,  Ditfurt e.V

AWO Swisttal

Familia Schott, Wolfenbüttel 

Fundaţia „Bullis bringen Freude“ 

Fundaţia „Dr. Elisabeth von Witzleben“, Wolfenbüttel

Fundaţia „Micul Prinţ“,  Warendorf

Fundaţia Mirja-Sachs

Fundaţia Neumayer, Oldenburg

Fundaţia „Sumser“, Münster

Fundaţia „Wilhelm Oberle“ 

Freundkreis, Wolfenbüttel

Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl

Lions Club, Töging

„Polenhilfe“ Coesfeld

Roraty Club, Oldenburg

Rotary Club, Oldenburg

„Rumänienhilfe” Oldenburg, Alhorn, Hamburg şi Saffig

Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden

Verein Tischlein deck dich, Vandans

ALTE ŢĂRI

Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor, Ungaria

Fundaţia „Artemisszió”, Budapesta, Ungaria

Fundaţia „AutPont”, Békéscsaba, Ungaria 

Fundaţia „DélUtán”, Budapest, Ungaria

Fundaţia Down, Nyíregyháza, Ungaria

Fundaţia ”Sonnenblume, Hoffnung”, Elveţia

Fundaţia Soft Tulip, Olanda

Soft Aalpítvány,  Ungaria

Nemzetközi Soft Federáció, Ungaria

Institutul de Cercetare Interculturală şi Interreligioasă, 

Liechtenstein 

ROMÂNIA

Asociaţia Formare Studia, Iaşi

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, Cluj Napoca

FIRME

AUSTRIA

Farmacia Fürstenfeld

ROMÂNIA

Autonet

Banca Comercială Română (BCR)

Consult Scolari

DRM Draxlmaier Romania

Sodexho Pass Romania



FIRME

INSTITUŢII DE STAT, INSTITUŢII PUBLICE, PRIMĂRII

PERSOANE FIZICE

MASS MEDIA

AUSTRIA
Şcoala Hippach, Zillertal

Şcoala Johannes Messner

GERMANIA
Oraşul Wolfenbüttel

Şcoala Ludgeri, Mettingen

Şcoala Peter-Räuber, Wolfenbüttel

ALTE ŢĂRI
Şcoala Generală Magyarmecske, Ungaria

ROMÂNIA

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare şi Maramureş

Consiliul Judeţean Satu Mare şi Maramureş

Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Beltiug, Carei, Dorolţ, 

Homoroade, Petreşti, Turulung, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei 

Direcţia de Muncă şi Protecţiei Socială, Satu Mare şi Maramureş 

Direcţia Generală de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială 

Satu Mare şi Maramureş

Filarmonica “Dinu Lipatti”, Satu Mare

Inspectoratele Şcolare din judeţele Satu Mare şi Maramureş

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare şi Maramureş

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Autorităţi locale şi instituţii publice locale

GERMANIA

Andrea Grenzer

Anne Klar

Familia Gerdes

Familia Wewer

Grenzer Ildiko ROMÂNIA

City Rádió

Duna TV

Friss Újság

Gazeta de Nord Vest

Magyar Hírlap

Informaţia Zilei

Krónika

Portal.sm

Radio Transilvania

Satu Mare Online

Szatmár.ro

ALTE ŢĂRI

Ursula Leumann, Elveţia



CONTACT: 

440014 Satu Mare, 
Pța. Libertăţii nr: 20 
Telefon: +40-261-710-464
Fax: 0261-712011
www.caritas–satumare.ro


