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Cuvânt înainte Raport Anual 2006

Dragi Cititori!
„Am fost fl ămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi -a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am 
fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 
(Mt 25, 34-36) – spune Mântuitorul nostru.

Pe parcursul istoriei sale, Biserica a răspuns poruncii date de Iisus în mai multe forme în mod individual sau or-
ganizat. Astfel s-a constituit al treilea pilon al Bisericii, diaconia.  În era modernă grija pentru cei afl aţi în nevoie 
şi cei marginalizaţi a devenit din ce în ce mai accentuată. Această grijă izvoreşte din iubire, din dragostea faţă de 
semeni, care este baza valorilor creştine. 

Îngrijirea celor afl aţi la nevoie în dieceza noastră este oferită într-o mare parte de către Organizaţia Caritas Satu 
Mare. Anul 2006 a fost pentru această organizaţie una plină de realizări, cum veţi putea citi şi în acest raport. 

Este o bucurie pentru întreaga noastră comunitate să vedem rezultatele care apar în urma muncii depuse cu sufl et 
de toţi angajaţii şi voluntarii acestei organizaţii. Le urez şi pentru viitor multă sănătate, putere şi harul îmbelşugat 
a lui Dumnezeu.

Cu binecuvântarea mea episcopală

Eugen Schönberger

Dragi Cititori!
2006 a fost anul premergător aderării României la Uniunea Europeană, perioadă importantă pentru întreaga ţară, 
marcată de numeroase iniţiative care aveau ca tematică integrarea la toate nivelele. 
Astfel integrarea a devenit un obiectiv esenţial şi pentru Organizaţia Caritas Satu Mare, pe care l-am urmărit în 
toate acţiunile şi proiectele desfăşurate.  

Cele mai însemnate dintre acestea au fost:
• Deschiderea Complexului Educativ „Integretto” în Ardud. Ideea principală a înfi inţării complexului a fost: 
„Integrarea începe şi se refl ectă în mentalitatea oamenilor.” 
• Proiectul „Îmbinarea culturilor şi împletirea destinelor”, fi nanţat de UE prin programul PHARE CBC 2003,  a 
fost un proiect transfrontalier care a ţintit tinerii cu disabilităţi din judeţele Szabolcs Szatmár Bereg (Ungaria) şi 
Satu Mare (România). Scopul proiectului a fost cunoaşterea reciprocă a tradiţiilor şi valorilor culturale şi istorice 
ale celor două judeţe şi crearea unor relaţii interpersonale care sporesc acceptarea reciprocă.
• „Perseverează...şi vei reuşi”, fi nanţat de ANPH prin Programele de Interes Naţional. Scopul proiectului a fost 
integrarea tinerilor cu disabilităţi pe piaţa liberă a muncii prin formarea lor în cinci meserii.
În spirit european, organizaţia noastră a făcut paşi semnifi cativi în consolidarea relaţiilor cu partenerii din 
străinătate, dar şi spre reorientarea acestora la un alt nivel, cel al parteneriatelor profesionale. Dorim să dezvoltăm 
parteneriate noi cu ţările din regiunea est europeană şi să participăm activ la dezvoltarea sectorului civil din 
România. Organizaţia Caritas Satu Mare doreşte să fi e cadru de mobilizare a resurselor comunitare şi de creştere a 
implicării comunităţii în rezolvarea problemelor social ale acesteia.

Pentru realizarea scopurilor noastre vom urma în continuare drumul început în ideea integrării, în benefi ciul 
comunităţilor în care suntem prezente. 
Reuşitele anului 2006 nu ar fi  fost posibile fără ajutorul şi sprijinul partenerilor, donatorilor, sponsorilor şi priet-
enilor noştri cărora le mulţumim încă odată că au ales să ni se alăture.

Löchli Terézia Tünde
Director general
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Aspecte economico-fi nanciare

Un element esenţial, chiar indispensabil, în continuarea, respectiv dezvoltarea seviciilor noastre îl reprezintă resursele fi nanciare pe care le putem mobiliza 
în acest scop. 

În fi ecare an ne străduim să armonizăm veniturile obţinute din diferite surse cu cheltuielile pe care le efectuăm. Sub acest aspect, anul 2006 a reprezentat 
unul echilibrat pentru Organizaţia Caritas Satu Mare, înscris în trendul obişnuit al ultimilor trei ani.

Astfel, valoarea totală a resurselor fi nanciare atrase în 2006 s-a ridicat la 10.913.749 RON, structura pe diferite surse fi ind cea din fi g.1, iar modul de 
alocare în raport cu cele patru domenii sociale corespunzător fi g.2. Comparativ cu anii precedenţi, se observă menţinerea tendinţei de creştere a ponderii 
subvenţiilor obţinute de la bugetul central de stat, precum şi de la bugetele locale ale comunitătilor în care organizaţia noastră susţine proiecte, respectiv 
instituţii sociale, ceea ce atestă în plus succesul demersurilor noastre în a implica şi conştientiza din ce în ce mai mult comunităţile în care suntem prezente 
asupra nevoilor sociale existente în sânul lor. Faţă de anul 2004, în care ponderea acestor subvenţii însemna 13,6% din totalul veniturilor alocate domeniilor 
sociale, în anul 2006 acestea reprezentau 19,6%. 
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În ceea ce priveşte modul de alocare şi utilizare a veniturilor, se impune 
a se menţiona faptul că din totalul de 9.902.573 RON, 63%, respectiv 
cca. 6.200.000 RON reprezintă acele cheltuieli care s-au efectuat pentru 
susţinerea activităţii curente a instituţiilor sociale ale organizaţiei (fi g.3). 
Tot în cursul anului trecut Organizaţia Caritas Satu Mare a fi nalizat două 
investiţii importante în valoare totală de 1.501.185 RON, şi anume:
• Complexul Educativ “Integretto” , în oraşul Ardud şi
• reconstrucţia imobilului care găzduieşte farmacia socială.
Prima investiţie, demarată încă în 2005, s-a realizat în parteneriat cu Primăria 
oraşului Ardud, şi cu sprijinul fi nanciar al unui număr însemnat de parteneri 
tradiţionali ai organizaţiei, contribuţia lor fi ind de 1.319.500 RON.

Cea de-a doua investiţie este rezultatul parteneriatului organizaţiei cu un 
investitor imobiliar, valoarea investiţiei noastre reprezentând 122.000 RON.  
asigurat din veniturile proprii. 

Venit pe surse (fi gura 1)

Venituri (fi gura 2)Cheltuieli (fi gura3)
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Parteneriat extern la un alt nivel
Pe parcursul anului 2006 Organizaţia Caritas Satu Mare a făcut paşi semnifi cativi în consolidarea relaţiilor cu partenerii din străinătate, dar şi în 
reorientarea/orientarea acestor relaţii spre un alt nivel, adică cel al parteneriatelor profesionale. 
Am participat la numeroase întâlniri şi conferinţe organizate în Germania şi Austria unde am făcut prezentări despre situaţia socială actuală din 
România şi aria de activitate a Organizaţiei precum şi despre aşteptările Organizaţiei Caritas Satu Mare legate de aderarea la Uniunea Europeană. 

În primăvara anului 2006 am fost contactaţi de Colegiul de Asistenţă Socială din Bielefeld, Germania. Specialiştii colegiului au vizitat organizaţia 
noastră în repetate rânduri pentru a stabili detaliile unui parteneriat profesional. În cadrul acestui parteneriat 11 asistenţi sociali ai Organizaţiei Cari-
tas Satu Mare vor benefi cia de o formare postuniversitară cu durata de un an în domeniul managementului de caz. La terminarea cursului postuni-
versitar toţi participanţii vor primi diplome recunoscute de Uniunea Europeană. Există planuri de colaborare şi pentru viitor şi în alte specializări 
asemănătoare.

În toamna anului 2006 am luat legătura cu Caritas Armenia cu sprijinul organizaţiei Caritas Innsbruck din Austria. În luna decembrie conducerea 
Organizaţiei Caritas Satu Mare a făcut o vizită în Armenia pentru a lua contactul direct cu Caritas-ul de acolo şi pentru a stabili câteva căi şi metode 
prin care Organizaţia Caritas Satu Mare ar putea sprijini activitatea lor.

Organizaţia Caritas Satu Mare-membru al Consiliului Consultativ
În martie 2006, Organizaţia Caritas Satu Mare a primit invitaţia din partea cabinetului primului ministru de a participa la prima întâlnire a celor 
33 de ONG-uri din ţară, care sunt membri al Colegiului pentru Consultare a Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Guvernul României. Dintre 
acestea, doar 5 ONG-uri sunt din provincie, iar Organizaţia Caritas Satu Mare este singurul membru cu activitate în domeniul serviciilor sociale. 
La întâlnire a participat şi primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Discuţiile s-au axat pe modul de funcţionare a acestui for şi pe tema absorbţiei 
fondurilor europene alocate României după integrarea în Uniunea Europeană. 

“Colegiul este un organ consultativ, care va asigura participarea societăţii civile la elaborarea politicilor publice şi la dezbaterea unor subiecte 
importante pentru societatea civilă”, a subliniat şeful Executivului. 

Calitatea, baza dezvoltării durabile şi a competitivităţii organizaţionale
În anul 2006 cu spijinul unui proiect fi nanţat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Ofi ciul de Plăţi şi Contracte PHARE, Organizaţia Caritas Satu 
Mare a început elaborarea unui sistem propriu de asigurare a calităţii. În acest proces am benefi ciat de consultanţă de specialitate în domeniul man-
agementului calităţii şi de sprijinul partenerului organizaţiei, Caritas Innsbruck, care dispune de o experienţă în domeniul managementului calităţii. 

Pe parcursul anului 2006 am reuşit să fi nalizăm pregătirile documentaţiei managemantului calităţii la 5 instituţii pilot, precum şi pentru serviciile 
administrative din cadrul organizaţiei. S-a elaborat de asemenea politica de calitate a Organizaţiei Caritas Satu Mare şi Manualul Calităţii.

În 2007, pentru cele 5 instituţii pilot se va introduce sistemul de asigurarea calităţii şi va continua elaborarea documentaţiei şi a instrumentelor 
necesare şi pentru celelate servicii sociale oferite de Organizaţia Caritas Satu Mare. 
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Programe socio-eucaţionale pentru copii şi tineri

Complexul Educativ Integretto Ardud 

„Integrarea începe şi se refl ectă în mentalitatea oamenilor”. Acest gând a reprezentat punctul de plecare în elaborarea noului concept de oferire a serviciilor 
pentru copii şi tineri în Ardud, odată cu construirea unui nou centru care să includă atât grădiniţa, cât şi semiinternatul Caritas care funcţionau din anii 
precedenţi.

Deschiderea şi sfi nţirea Complexului Educativ Integretto Ardud a avut loc în 12 septembrie 2006. Centrul are ca obiective oferirea de servicii copiilor şi 
tinerilor în vederea pregătirii pentru viaţă, îmbunătăţirea capacităţilor familiei în vederea autodepăşirii problemelor legate de creşterea şi educarea copiilor 
şi organizarea de programe în vederea promovării diversităţii şi interculturalităţii. 

Spaţiul nou construit este propice introducerii noului concept privind serviciile oferite copiilor şi tinerilor din Ardud, elaborat în baza mai multor evaluări, 
studii şi analize realizate în perioada antecedentă. Acesta refl ectă o nouă direcţie în ceea ce priveşte serviciile oferite copiilor şi tinerilor. Astfel, se doreşte 
ca acest centru să devină un spaţiu multicultural care promovează şi apără drepturile copilului, un spaţiu în care orice copil şi tânăr din Ardud se simte 
liber în a participa la activităţile organizate pentru ei.

Deschiderea Centrului a fost precedată de o serie de activităţi prin care am informat comunitatea cu privire la modifi cările planifi cate, am evaluat atitu-
dinea lor faţă de acestea şi am încercat să sensibilizăm comunităţile rrome şi nerrome despre posibilitatea accesării în comun a serviciilor oferite în Ardud 
prin noul Centru. 

În prezent, Centrul găzduieşte 60 copii preşcolari în trei grupe, două cu predare în limba maghiară, una în limba română şi 60 copii şcolari. Serviciile 
oferite pentru aceştia sunt: suport şi asistenţă, consiliere individuală şi de grup, activităţi extracurriculare. Accentul este pus pe dezvoltarea capacităţii 
de comunicare, de rezolvare de probleme, dar şi a deprinderilor sociale de bază. Pe lângă activităţile zilnice de susţinere în rezolvarea sarcinilor şcolare 
de către pedagogi a 60 de copii şcolari sunt organizate cursuri de pregătire pentru viaţă şi activităţi de petrecere a timpului liber pentru 20 copii şi tineri. 
Aceştia participă la activităţi ca: tenis de masă, curs de calculator, curs de frizerie, clubul artiştilor (lucru manual), curs de gătit, curs de tâmplărie, jocuri 
de societate.

La baza Complexului Educativ Integretto se afl ă interesul suprem al copilului, astfel serviciile oferite sunt în permanentă dezvoltare pentru a răspunde cât 
mai bine nevoilor în schimbare ale copiilor şi familiilor lor. 

Studiul „ Prevalenţa consumului de droguri în rândul liceenilor din judeţul Satu Mare”

Biroul de prevenire şi consiliere antidrog al Organizaţiei Caritas Satu Mare a realizat un studiu în cadrul proiectului intitulat “Acordă-ţi o şansă!” în 
parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, fi nanţat de Consiliul Judeţean 
Satu Mare în perioada iunie – decembrie 2006.

Studiul este reprezentativ pentru judeţul Satu Mare, acesta s-a realizat asupra unui eşantion 1596 liceeni şi a scos în evidenţă următoarele: 21,1% din cei 
chestionaţi au fumat de-a lungul vieţii mai mult decât 30 de ţigări, acesta poate fi  procentul fumătorilor de zi cu zi, 3,5% dintre cei chestionari sunt tineri, 
care consumă alcool în mod excesiv frecvent şi au ajuns în starea de beţie de mai mult de 30 de ori, de-a lungul vieţii. 
Totodată s-a identifi cat că cele mai cunoscute droguri ilegale în rândul liceenilor din judeţul Satu Mare este heroina cunoscută în proporţie de (85%), 
cocaina (85%) şi marijuana (82%). Cannabinoizele – marijuana şi haşiş – sunt cele mai frecvent folosite, 4,3% din cei chestionaţi au folosit măcar odată 
aceste substanţe.
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Totodată s-a identifi cat că cele mai cunoscute droguri ilegale în rândul liceenilor din judeţul Satu Mare sunt heroina, cunoscută în proporţie de (85%), 
cocaina (85%) şi marijuana (82%). Cannabinoizele – marijuana şi haşiş – sunt cele mai frecvent folosite, 4,3% din cei chestionaţi au folosit măcar odată 
aceste substanţe.

În funcţie de mediul de provenienţă şi tipul şcolii în care studiază elevii, se arată faptul că tinerii din mediul urban, învăţând la licee teoretice, utilizează 
aproximativ de două ori mai mult droguri legale şi ilegale decât cei proveniţi din mediul rural şi studiind la Şcoli de Artă şi Meserie. De exemplu, dintre 
cei chestionaţi 3,4% provenind din mediul rural au fumat de-a lungul vieţii mai mult de 30 de ţigări, în comparaţie cu cei proveniţi din mediul urban, unde 
procentul se ridică la 25,7%. S-a observat că în funcţie de tipul şcolii 26,1% dintre elevii din liceele teoretice au fumat de-a lungul vieţii mai mult de 30 de 
ţigări în comparaţie cu 16,2% dintre elevii Şcolilor de Artă şi Meserii. 

Acest studiu înseamnă un punct de plecare foarte important în dezvoltarea noilor programe de prevenire a consumului de droguri ale Organizaţiei Caritas 
Satu Mare. Extinderea alarmantă a fenomenului consumului de droguri legitimează tendinţa de a dezvolta programe de prevenire efi ciente, promovând 
astfel modele care susţin şi întăresc un stil de viaţă sănătos, fără droguri.

Festivalul Peninsula 2006 

Specialiştii Biroului de prevenire şi consiliere antidrog au participat la 4 zile ale Festivalului Peninsula 2006 organizat la Târgu Mureş. Au desfăşurat 
activităţi de prevenire a consumului de droguri, au oferit informaţii legate de fenomen, au purtat discuţii personale cu tinerii prezenţi şi interesaţi de temă. 
Prin aceste activităţi au avut posibilitatea de a-şi forma o impresie generală despre fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor din Transilvania.

Schimbări de structură

Începând cu luna iunie 2006, grădiniţele, respectiv grupele de grădiniţă din: Apa, Micula, Răteşti, Carei – cartier şi Carei – grupă socială, Şandra, Stâna 
nu mai sunt cuprinse în schema de proiecte a Organizaţiei Caritas Satu Mare, ele rămânând doar în structura Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare. 
Această decizie a fost luată în cadrul procesului de planifi care strategică şi are la bază factori de natură obiectivă, legislativă. Chiar dacă nu mai sunt 
cuprinse în schema de proiecte Caritas, aceste grădiniţe sunt sprijinite în continuare, la cerere şi în limita posibilităţilor. 

Licenţierea serviciilor

În prima jumătate a anului 2006 s-a derulat procesul de licenţiere a serviciilor de protecţie a copilului, acesta presupunând implementarea şi respectarea 
unor standarde minime de calitate, inclusiv schimbarea denumirii grădiniţelor. 

Organizaţia Caritas Satu Mare a obţinut 7 licenţe de funcţionare pentru următoarele instituţii: Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare, Centrul 
de zi Don Bosco Satu Mare, Centrul de zi Integretto Ardud, Semiinternatul Caritas Ardud, Centrul de Integrare Caritas Turulung, Centrul de zi Caritas 
Livada, Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Asissi” Baia Mare. 
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Programe de îngrijirea vârstnicilor

Împreună pentru seniorii comunităţii noastre

În luna mai a anului 2006 a fost lansat proiectul intitulat „Împreună pentru seniorii comunităţii noastre”, fi nanţat de Fundaţia „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft” din Germania. 

Scopul acestui proiect este atragerea de voluntari la cele 5 centre de îngrijire la domiciliu din judeţul Satu Mare, anume în Satu Mare, Carei, 
Petreşti, Ardud, Homorodu de Jos.

 În 2006 au avut loc câte două întâlniri în fi ecare localitate, una cu reprezentanţii cultelor şi una cu actorii sociali din comunitatea respectivă. La 
aceste întâlniri s-a discutat despre problemele vârstnicilor şi nevoile comunităţii. După acestea toţi cei interesaţi au fost invitaţi să participe la o 
prezentare unde s-a discutat despre ceea ce înseamnă munca de voluntariat, ce reprezintă voluntariatul. 

Pentru 28 de persoane care s-au hotărât să lucreze ca voluntari la unul dintre centrele de îngrijire la domiciliu, s-a organizat un curs de două zile 
unde şi-au putut însuşi bazele îngrijirii la domiciliu. Pe parcursul anului aportul voluntarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu a fost 1864 de ore.  

Vacanţă scurtă pentru vârstnicii de la Căminul de zi Sf. Iacob

În vara anului 2006 vârstnicii de la Căminul de Zi Sf. Iacob au avut parte de o experienţă în premieră. Cu scopul degrevării familiei şi al schimbării 
de mediu s-a organizat pentru ei o scurtă tabără la Homorodu de Jos, la Casa Perla. După succesul celor trei zile petrecute aici, în 2007 tabăra se va 
prelungi pe o săptămână, oferind astfel timp liber şi aparţinătorilor vârstnicilor, şi posibilitatea unui concediu scurt.

Seminarul profesional „Îngrijire la domiciliu – actualitate în dezvoltare” 

În zilele de 12-13 octombrie 2006 Centrele de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu al Organizaţiei Caritas Satu Mare au organizat 
un seminar profesional internaţional cu tema „Îngrijire la domiciliu – actualitate în dezvoltare”. 

La seminariu au participat peste 80 specialişti, medici, asistenţi medicali şi asitenţi sociali din 5 ţări. În cele două zile au avut loc prezentări pe teme 
de ordin legislativ în ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu, susţinute de reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa 
de Asigurări de Sănătate a judeţului Satu Mare şi Maramureş, exemple de bună practică şi experienţele specialiştilor din alte ţări. La workshopuri 
s-au abordat teme de specialitate în ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu. 

În urma succesului înregistrat la acest seminar, în anii următori vor fi  organizate mai multe foruri şi workshopuri pe această temă cu participarea 
specialiştilor din domeniu. 

O altă concluzie importantă este că e nevoie de intensifi carea muncii de lobby la nivel naţional şi informarea mai intensivă a factorilor de decizie 
despre serviciile de îngrijire la domiciliu oferite de organizaţia noastră şi ca în limita posibilităţilor să participăm la schimbarea şi îmbunătăţirea 
legislaţiei în domeniu.
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Programe destinate persoanelor cu disabilităţi

“Îmbinarea culturilor şi împletirea destinelor”- PHARE CBC 2003
“Îmbinarea culturilor şi împletirea destinelor” a fost un proiect fi nanţat de Uniunea Europeană, prin programul PHARE CBC 2003, derulat de către 
Organizaţia Caritas Satu Mare în parteneriat cu Căminul de Asistenţă Socială şi Îngrijire din localitatea maghiară Kisleta, instituţie ce aparţine de 
Consiliul Judeţean Szabolcs Szatmar Bereg. 

Scopul proiectului a fost dezvoltarea cooperării dintre tinerii din zonele învecinate Satu Mare şi Szabolcs-Szatmar-Bereg, prin exploatarea 
potenţialului folcloric şi etnic specifi c şi prin implicarea abilităţilor intelectual-creativ-artistice ale tinerilor.
Prin proiect, un număr de 80 de tineri cu dizabilităţi din ambele judeţe transfrontaliere învecinate, au participat la 4 tabere de creaţie, la următoarele 
secţiuni: modelaj în lut, pictură pe ceramică, dansuri populare, confecţionare de păpuşi şi artizanat. Taberele s-au desfăşurat la sediul Taberei 
Şcolare din Satu Mare, iar activităţile au fost coordonate de către specialişti: profesor de artă plastică, profesor de dans, etnografi .   
 
Un număr de 150 de tineri cu dizabilităţi au participat la 5 excursii, efectuate pe raza judeţelor Szabolcs Szatmar Bereg şi Satu Mare, unde au 
vizitat importante puncte turistice care conservă patrimoniul cultural specifi c ambelor judeţe. Printre obiectivele turistice vizitate se numără: 
Rezervaţia naturală din Sosto, Nyiregyhaza, Muzeul Ţării Oaşului în aer liber din Negreşti Oaş, Casa Memorială Ady Endre, Muzeul Municipal din 
Carei, Cripta din Căpleni, Muzeul Şvăbesc din Petreşti, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare şi Planetariul din Baia Mare. 
Excursiile au fost precedate de seri culturale, la care voluntarii Organizaţiei tinerilor Germani “Gemeinsam” din Satu Mare u prezentat un spectacol 
de dans, urmată de o cină tradiţională.
În cadrul proiectului s-a format un grup de iniţiativă al tinerilor cu dizabilităţi care vor fi  promotorii viitoarelor activităţi şi evenimente cutltural 
artistice. 
În încheierea proiectului au avut loc două gale sub titlul “Obiceiuri, tradiţii şi datini strămoşeşti”. 

În luna ianuarie a anului 2006 „Gala traditiilor” s-a organizat atât în România, cât şi în Ungaria. Cu prilejul acestor evenimente tinerii cu dizabilităţi 
din cele două judeţe, au susţinut un spectacol de varietăţi culturale, împreună cu colaboratorii din cadrul proiectului şi voluntarii implicati în 
derularea proiectului, după cum urmează: Grădiniţa Dumbrava Minunată, Organizaţia tinerilor „Gemmainseim” Satu Mare, Liceul Ham Janos Satu 
Mare. Spectacolele au pus în evidenţă calităţile şi abilităţile artistice ale tinerilor, fi ind un prilej de promovare şi conservare a tradiţiilor folclorice 
specifi ce minorităţilor etnice din cele două judeţe transfrontaliere învecinate. 

„Perseverează ... şi vei reuşi”
Proiectul intitulat “Perseverează ...şi vei reuşi”, a fost un proiect fi nanţat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, prin Programul 
de Interes National ANPH-S-2006/PIN. Acesta a fost derulat de către Organizaţia Cartias Satu Mare în perioada de 04.10.2006 – 30.12.2006, în 3 
judeţe: Satu Mare, Maramureş, Bihor.   
Scopul proiectului a fost iniţierea şi califi carea a 300 de tineri cu dizabilităţi din cele trei judeţe, fi nalizate cu obţinerea certifi catelor de competenţe 
profesionale, avizate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în vederea facilitării încadrării lor 
pe piaţa liberă a muncii.
Cursurile de formare profesională care s-au desfăşurat sunt: iniţiere masaj, iniţiere operare validare date, cofetar (califi care), lucrător în comerţ 
(califi care). 

În judeţul Satu Mare, la demararea proiectului s-au cooptat un număr de 20 de asistenţi sociali, angajaţi ai Organizaţiei Caritas Satu Mare care au 
constituit echipe operative de identifi care şi selectare a benefi ciarilor. Pentru contactarea acestora s-a colaborat efi cient şi intens cu actorii sociali 
locali din sectorul public şi privat, după cum urmează: Comisia de Expertiză Medicală pentru Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C.  Satu Mare, Asociaţia 
Handicapaţilor Fizici din Satu Mare, Asociaţia Nevăzătorilor din Satu Mare, Fundaţia Senzor din Satu Mare. 
Numărul de participanţi care au absolvit cursurile de iniţiere se împarte în felul următor: iniţiere masaj - 115 persoane cu dizabilităţi, iniţiere oper-
are validare date - 148 persoane cu dizabilităţi, iniţiere cofetar - 15 persoane cu dizabilităţi, inţiere lucrător în comerţ - 5 persoane cu dizabilităţi, 
lucrător în comerţ – califi care - 10 persoane cu dizabilităţi, cofetar – califi care: 21 persoane cu dizabilităţi. 

Seminare profesionale la Centru de Reabilitare Sf. Iosif 
Centrul de Reabilitare Sf. Iosif, al Organizaţiei Caritas Satu Mare, în anul 2006 a găzduit de două ori seminare profesinale pentru specialiştii în 
tehnica Vojta, în organizarea Asociaţiei Internaţionale de Terapia Vojta. 
De asemenea s-au organizat câte două cursuri pentru părinţi cu copii autişti din toată Transilvania, susţinute de specialiştii Grupului de Cercetare al 
Autismului din Ungaria.
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Programe sociale de support şi intervenţie Raport Anual 2006

Programe sociale de support şi 
intervenţie

Restructurarea activităţii desfăşurate în Birourile de 
ajutor social

În anul 2006 domeniul social a trecut printr-o transformare treptată. 
Rezultatul acestei transformări este că pe lângă Birourile de ajutor 
social în luna ianuarie a anului 2007 s-a deschis primul Birou Social 
de Infromare şi Consiliere. Asistenţii sociali de aici oferă informaţii 
legate de seviciile sociale ale instituţiilor publice şi ale altor ONG-
uri, precum şi de drepturile  şi obligaţiile benefi ciarilor.

Fiindcă sprijinul material fără informare şi consiliere crează o relaţie 
de dependenţă, noi sprijinim persoanele afl ate în difi cultate ca să ex-
ploateze şi resursele proprii pentru a-şi schimba viaţa în mod pozitiv. 

Scopul consilierii personale în probleme sociale este  ca  persoana, 
prin intermediul întâlnirilor periodice, să-şi cunoască nevoile reale 
şi să depună eforturi pentru satisfacerea acestora. De multe ori este 
nevoie şi de întărirea autoaprecierii persoanei în cauză, de clarifi carea 
rolurilor din familie, recunoaşterea resurselor sociale, îmbunătăţirea 
relaţiilor şi accentuarea simţului de răspundere. Prin consiliere, 
asistentul social poate oferi sprijin în aceste probleme, astfel încât 
stilul de viaţă al persoanei sau al familiei să se schimbe real în mod 
pozitiv.
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Raport Anual 2006 Parteneri

Parteneri
Austria
Caritas Austria 
Caritas Lager Nord din Viena
Caritas al Diecezei Innsbruck
Caritas al Diecezei Feldkirch 
Caritas parohial Aigen, Bad Ischl, Bad Wimsbach, Hütteldorf, Rüstorf
Farmacia Fürstenfeld
Fundatia „Jugendchor Creativ International“
Fundatia „Sozialdienst Hitzing“
Schwaz : Kiwanis-Club, Parohia „Maria Himmelsfahrt“, Parohia ro-
mano-catolică St. Barbara , Şcoala Johannes - Messner
Organizaţia „Weltgebetstag der Frauen“
Organizaţia Ora International din Andorf
Parohia romano-catolică Dürnstein
Parohiile romano-catolice din Dieceza Innsbruck: Flaurling, Igls, Inzing, 
Mariahilf şi Ötztal-Bahnhof Lienz - Osttirol
„Rumänienhilfe“ Schärding

Germania
„Ajutor pentru Romania” Altmühldorf
„Ajutor pentru Romania” Bad Krozingen
„Ajutor pentru România” Duisburg
„Ajutor pentru România” Düsseldorf
„Ajutor pentru România” „Freundes- und Förderkreis München“
„Ajutor pentru România” Herzogenrath-Merkstein
„Ajutor pentru România” Oldenburg, Alhorn, Greetsiel, Hamburg şi 
Saffi g
„Ajutor pentru România” Töging
„Ajutor pentru România” Weitnau
„Ajutor pentru România” Wellingholzhausen 
Andrea Hurlebusch, Bochum
Arhidieceza Paderborn
Asociaţia pentru umanitate şi pace Peterswörth
Asociaţia Von uns und für Kinder– Ditfurt e.V
AWO Berlin
AWO Swisttal
Biroul pentru tinerii romano-catolici din Passau
Caritas al Diecezei Augsburg
Caritas Germania, Freiburg
Caritas Witten
Caritas Wolfenbüttel
Caritas al Arhidiecezei Paderborn
Caritas al Diecezei Passau şi Parohiile romano-catolice din Dieceza 
Passau
Caritas al Diecezei Würzburg
Caritas al regiunii Breisgau – Hochschwarzwald e.V. din Freiburg
Colegiul de Asistenţă Socială,  Bielefeld
Familia Schott, Wolfenbüttel şi Fundaţia „Dr. Elisabeth von Witzleben“
Fundaţia „Bullis bringen Freude“
Fundatia Ecksberg, Mühldorf am Inn
Fundaţia „Hans Lindner“, Arnstorf
Fundaţia „Kindernothilfe Ditfurt“
Fundaţia „Sternstunde e.V.“ din München
Fundaţia „Sumser“, Münster
Fundaţia „Mirja-Sachs“
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Kindermissionswerk Aachen

Organizaţia „Micul Prinţ“ Warendorf
Parohia evanghelică Dauborn şi „Familia Kolping”, Oberbach 
Parohia romano-catolică „St. Andreas“, Eching
Parohia romano-catolică „St. Anna“, Ascheberg/Dawensberg 
Parohiile romano-catolice „St. Antonius” şi „St. Josef” Essen-Horst
Parohia romano-catolică „St. Barbara” şi „St. Franziskus. ” din Ibbenbüren/
Recke 
Parohia romano-catolică “St. Laurentius”, Müldorf am Inn
Parohia romano-catolică „St. Pankratius“Anröchte
Parohiile romano-catolice „St. Peter und Paul”, Moshi Teams Aldekerk din 
Kerken
Parohia romano-catolică „St. Vitus”, Löningen 
„Polenhilfe“ Coesfeld
Primăria oraşului Wolfenbüttel
Renovabis, Freising
Surorile misionare „Vom Hlst. Herzen Jesu“ Münster - Hiltrup 

Alte ţări
Caritas Bolzano, Italia
Caritas Elveţia
Fundaţia Illyés, Ungaria
Fundaţia Caritas Sf. Marton, Ungaria
Fundaţia Soft Tulip, Olanda
Fundaţia Soft, Ungaria 
Federaţia Internaţională Soft, Ungaria
Katolische Jungschar Südtirols, Bozen, Italia
Mănăstirea Sf. Ursula, Elveţia
Parohia romano-catolică St. Augustin, Bolzano, Italia 
Şcoala Generală din Magyarmecske, Ungaria
Ursula Leumann, Elveţia 

România
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare
Ambasada Olandei la Bucureşti
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Consiliul Judeţean Satu Mare şi Maramureş
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Beltiug, Carei, Cămârzana, Dorolţ, Ho-
moroade, Livada, Micula, Petreşti, Turulung, Satu Mare, Sighetu Marmaţiei şi 
Socond
Delegaţia Comisiei Europene în România 
Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale, Satu Mare şi Maramureş 
Direcţia Generală de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială Satu Mare şi 
Maramureş
Filarmonica “Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundaţia „Hans Lindner“, Satu Mare
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, Satu Mare
Fundaţia „Principesa Margareta a României“
Inspectoratele Şcolare din judeţele Satu Mare şi Maramureş
Inspecţia Regională  Satu Mare 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare şi Maramureş
Institutul Intercultural, Timişoara
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Autorităţi locale şi instituţii publice locale
Societăţi comerciale din judeţele Satu Mare şi Maramureş

Mulţumim numeroşilor voluntari care au lucrat cu noi şi în 2006!
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Programe socio-educaţionale pentru copii şi tineri
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