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Dragi Cititori!
Caritas înseamnă iubire, iar iubirea este baza creştinismului şi este una dintre porun-
cile cele mai de seamă. “Iubeşte-ţi Domnul, Dumnezeul, din toată inima …iubeşte-ţi 
aproapele ca şi pe tine însuţi.” Această iubire se oglindeşte în munca neobosită a tu-
turor angajaţilor, specialiştilor şi voluntarilor Organizaţiei Caritas Satu Mare. Efortul 
lor, munca lor neobosită este model demn de urmat şi de cinstit. E de datoria noastră, a 
tuturor creştinilor să recunoaştem suferinţa şi să oferim o mână de ajutor celor aflaţi la 
nevoie. Cine ar cunoaşte mai bine aceste nevoi, decât cei care zilnic ţin piept suferinţei, 
alină dureri şi luminează ziua de mâine chiar şi în cel mai ascuns şi sărăcăcios colţ al 
diecezei noastre.
Sprijinirea celor aflaţi la nevoie este o misiune greu de îndeplinit, o misiune purtată de 
către Organizaţia Caritas Satu Mare cu mare dăruire, şi cu rezultate îmbucurătoare, fapt 
pentru care doresc să adresez cele mai profunde mulţumiri întregului colectiv. Dumnezeu 
să le dea putere şi pentru viitor!

Eugen Schönberger
Episcop de Satu Mare

Dragi Cititori!
Am început anul 2007 în spiritul integrării trăind pe deplin momentul istoric al aderării 
României la Uniuinea Europeană. Odată cu acest moment s-au născut idei şi posibilităţi 
noi. Organizaţia Caritas Satu Mare a început prin lansarea principiului conform căruia 
organizaţia doreşte să fie un cadru de mobilizare a resurselor locale şi este devotat 
creşterii implicării comunităţii în rezolvarea problemelor sociale existente în cadrul 
acestuia. Am accentuat importanţa susţinerii programelor desfăşurate de Caritas Satu 
Mare din resurse locale, dezvoltarea parteneriatelor locale cu instituţii publice, cu firme 
şi membrii comunităţii. Deschiderea către comunitate, principiul lansat în 2007, este şi 
va rămâne în continuare ideea care se află la baza tuturor acţiunilor, a activităţilor noastre 
planificate pentru 2008.
Introducerea sistemului de  asigurare a calităţii ca proiect pilot la 28 servicii din cadrul 
organizaţiei ne-a ajutat să putem vedea problemele beneficiarilor noştri în complexitatea 
lor şi astfel am reuşit să le asigurăm servicii personalizate.
Dorim să mulţumim tuturor partenerilor noştri pentru sprijinul acordat în special acelor 
parteneri care de mai bine de 15 ani susţin activitatea organizaţiei noastre ca persoane 
fizice, voluntari devotaţi ai cauzelor reprezentate de noi.

Löchli Terézia Tünde
Director general
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Aspecte economico-financiare

Identificarea şi mobilizarea resurselor financiare este elementul cel mai important în susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 
sociale la standarde înalte de calitate. Aducerea în concordanţă a cheltuielilor şi a veniturilor realizate de Organizaţia Caritas 
Satu Mare este indispensabilă în păstrarea echilibrului financiar. Din acest punct de vedere anul 2007 a fost un succes, con-
tinuând astfel trendul anilor anteriori.

Structura veniturilor pe surse de finanţare în ultimul an s-a înscris în tendinţele anilor precedenţi (fig. 1). Veniturile realizate 
din subvenţiile de la bugetul local şi de stat reprezintă 16% din total. Granturile, cu cei peste 20% din total arată o uşoară 
creştere faţă de 2007. Din această categorie de venit fac parte cele două proiecte finanţate de Uniunea Europeană  şi un Pro-
gram de Interes Naţional, acestea fiind: Transculturalitatea Est-Europeană – deznodământ şi sorginte”, finanţat de Phare CBC 
2005/017-53, prin intermediul Programului de vecinătate România–Ucraina 2004–2006, în valoare de 154.087,12 RON, 
„Prinşi în oglindă”, finanţat de Phare CBC România–Ungaria 2005/017-536.01.01, prin intermediul programului de pro-
movare a iniţiativelor de cooperare transfrontalieră, în valoare de 200.070 RON, „O viaţă demnă persoanelor vârstnice prin 
siguranţă şi susţinere”, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi a Egalităţii de Şanse prin Programul de Interes Naţional, în 
valoare de 101.340 RON.

În 2007 Organizaţia Caritas Satu Mare a lansat principiul conform căruia doreşte să fie cadru de mobilizare a resurselor şi 
de creştere a implicării comunităţii în rezolvarea problemelor sociale proprii. În această direcţie o realizare importantă a 
anului 2007 a fost sponsorizarea obţinută cu ocazia maratonului „17 km pentru semenii noştri!” de la o firmă de renume 
din Satu Mare în valoare de 13.500 RON. Principiul pe baza căruia am organizat acest maraton a fost implicarea, mobili-
zarea comunităţii locale cu un scop caritativ. Maratonul s-a bucurat de un succes neaşteptat punând în mişcare peste 380 de 
sătmăreni în numele solidarităţii şi a responsabilităţii sociale. 
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Maraton de solidaritate
2007 a fost anul care a adus noi începuturi şi concepţii în viaţa Organizaţiei Caritas Satu Mare. Pentru a creşte susţinerea 
programelor sociale din resurse locale şi pentru a dezvolta parteneriate cu actori locali – instituţii, firme, persoane fizice, am 
început derularea unor programe comunitare de atragere de fonduri pentru organizaţie. Cel mai de amploare dintre aceste 
programe a fost maratonul „17 km pentru semenii noştri!” care a vut loc în 19 iunie. Denumirea maratonului provenise din 
faptul că Organizaţia Caritas Satu Mare anul trecut a avut 17 ani de existenţă. 

Principiul pe baza căruia am organizat maratonul a fost implicarea, mobilizarea comunităţii locale cu un scop caritativ. Startul 
s-a dat dimineaţa din faţa sediului Organizaţiei după care a urmat parcurgerea celor 17 km până la marginea comunei Micula, 
unde toţi participanţii au fost aşteptaţi cu jocuri şi muzică. Maratonul s-a bucurat de un succes neaşteptat punând în mişcare 
peste 380 de sătmăreni în numele solidarităţii şi a responsabilităţii sociale. 

Ca un act de responsabilitate socială corporatistă, firma AUTONET S.A. din Satu Mare a devenit partener al Organizaţiei 
Caritas Satu Mare oferind sponsorizare în măsura kilometrilor parcurşi de fiecare participant, sponsorizând astfel activitatea 
Organizaţiei Caritas Satu Mare cu suma de 13.500 de RON. Acţiunea a fost declarată la nivel naţional drept cea mai inspirată 
acţiune de sensibilizare a comunităţii locale faţă de problemele sociale existente.

În urma interesului demonstrat de comunitatea sătmăreană şi reacţiile pozitive stârnite de numeroasele articole de presă şi 
relatări personale ale participanţilor,  maratonul va fi organizat şi în anul 2008, de această dată pe o distanţă de 18 km.
 

Concurs foto
În 2007 Centrul de Voluntariat Caritas Satu Mare, urmărind principiul de responsabilizare a comunităţii faţă de problemele 
sociale, a lansat un concurs foto sub motoul „Oamenii din jurul meu”. Tematicile propuse pentru fotografii au fost copii, tineri, 
familii aflate la nevoie, vârstnici şi persoane cu disabilităţi. În cadrul competiţiei au fost depuse peste 130 de lucrări de la 27 de 
persoane. 

Toate lucrările au fost expuse la Gala Voluntarilor din 5 decembrie, unde a avut loc şi premierea câştigătorilor. Juriul a fost 
compus din trei specialişti în domeniul fotografiei şi artei: Lepedus Ildikó, pictor, profesor la Liceul de Arte Aurel Pop, Fazekas 
József Tamás, artist fotograf, Szenási Zoltán, fotograf profesionist. S-au adjudecat premii în cinci categorii: câştigătorul 
concursului - Pósán Lajos cu fotografia Mânjeală, fotografia cu cel mai mare impact - Fărcaş Ovidiu, cea mai originală abord-
are - Bánházi Gyöngyi, cel mai promiţător talent - Jeremiás Ivette, premiu special - Demian Claudiu.

Dai carte, faci parte!
Pe baza principiului de responsabilizare socială şi de susţinere a serviciilor sociale prin implicarea comunităţii, în luna 
noiembrie Organizaţia Caritas Satu Mare a demarat o acţiune de colectare de donaţii în cărţi şi rechizite şcolare sub motoul 
„Dai carte, faci parte!” Scopul colectei a fost amenajarea a două biblioteci pentru copii şi tineri care provin din familii aflate la 
nevoie, care frecventează Casa Prieteniei din Satu Mare şi Centrul Integretto din Ardud. 
Acţiunea s-a bucurat de un succes neaşteptat în cadrul comunităţii sătmărene. În cele 6 săptămâni s-au adunat peste 5000 de 
volume, donate de persoane fizice, firme şi şcoli. Dat fiind numărul mare de cărţi şi varietatea acestora, în final, în loc de două 
biblioteci s-au amenajat 3, al treia fiind cea de la  Centrul de Zi pentru vârstnici Speranţa din Satu Mare. 
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Biroul de Prevenire şi Consiliere Antidrog în acţiune
În 2007 Biroul de Prevenire şi Consiliere Antidrog a desfăşurat un şir de programe locale cu scopul de a dezvolta activităţi 
de petrecere a timpului liber pentru tineri în mod distractiv şi atractiv. Aceste activităţi, în majoritatea lor activităţi sportive, 
s-au desfăşurat în zona de agrement Someş în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, SPAS Satu 
Mare, FRCCF, Asociaţia STEA. La acest program au participat în total 685 de tineri.
În luna iulie, specialiştii Biroului de prevenire şi consiliere Antidrog au participat la Festivalul Peninsula, la programul Civili-
ada 2007, program de prevenire DROG/SIDA. Participarea a fost cofinanţată de Consiliului Judeţean Satu Mare. Acesta s-a 
desfăşurat în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Asistenţă Socială, Fundaţia Bonus Pastor, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Târgu Mureş, Fundaţia Benone, cu scopul de informare, consiliere şi a generat discuţii pe 
tema drogurilor şi SIDA în rândul tinerilor prezenţi la eveniment. Timp de 5 zile, la cortul special amenajat pentru acest 
program, au avut loc discuţii cu foşti consumatori de droguri şi alcoolici, consiliere psihologică, socială şi colegială, o după 
masă de jocuri şi un program de schimb de ţigări pe dulciuri. La program au participat peste 150 de persoane, care au revenit 
zilnic.

Casa de Creaţie Rotary
La 31 octombrie, la Homorodu de Jos a avut loc festivitatea de inaugurare a Casei de Creaţie Rotary, care va funcţiona lângă 
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Casa Perla a Organizaţiei Caritas Satu Mare. Casa de creaţie va deservi tinerii 
cu disabilităţi care frecventează această instituţie. Lucrările de renovare a casei, au fost făcute pe baza unui proiect depus şi 
câştigat de Organizaţia Caritas la Clubul Rotary din Oldenburg, Germania. Echipa de lucru a fost compusă din reprezentanţi ai 
mai multor generaţii, de la adolescenţi, până la persoane cu mare experienţă, membri mult respectaţi ai comunităţilor din care 
provin. Această colaborare internaţională este una excepţională, fiind o demonstraţie a spiritului de solidaritate şi a importanţei 
muncii de voluntariat. Renovarea  a durat 10 zile sub coordonarea, preşedintelui clubului din Oldenburg, Jörg Waskönig, a 
Clubului Rotary din Olanda, delegaţia lor fiind condusă de Hank Buurma, şi un grup al Clubului Rotary Franţa, condus de 
Mark Idoine. 

Oameni mai informaţi pentru o comunitate mai responsabilă 
În perioada 1 iunie -15 decembrie 2007, Centrul de Îngrijire la domiciliu „Sf. Barbara” din Baia Mare a derulat proiectul 
„Oameni mai informaţi pentru o comunitate mai responsabilă” finanţat de Serviciul Public de Asistenţă Socială a municipiului 
Baia Mare. Scopul proiectului a fost creşterea gradului de informare a membrilor comunităţii privind serviciile de îngrijire 
social-medicală la domiciliu. 
Grupul ţintă a proiectului au fost 30 de aparţinători (asistenţi personali) care au în îngrijire persoane în vârstă şi/sau cu handi-
cap în Municipiul Baia Mare şi reprezentanţii instituţiilor publice şi private din municipiu, specialişti care intervin în mod 
direct sau indirect în procesul de îngrijire la domiciliu, inclusiv furnizorii de îngrijire la domiciliu din municipiu. 
În cadrul proiectului au avut loc 3 cursuri de formare pentru aparţinători pe temele: rolul asistentului personal în îngrijirea 
persoanei cu handicap, persoana în vârstă bolnavă în familie, posibilităţi şi dificultăţile îngrijirii şi rolul familiei în îngriji-
rea persoanei în vârstă la domiciliu. În luna septembrie a avut loc o discuţie de masă rotundă cu participarea furnizorilor de 
îngrijire la domiciliu din Baia Mare, s-au discutat probleme de interes comun cum ar fi finanţarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu şi dificultăţile cauzate de legislaţie. În urma întâlnirii participanţii au formulat un memoriu cu propuneri către Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
La 19 octombrie a avut loc seminarul profesional „Îngrijirea la domiciliu – o alternativă umană pentru o comunitate eficientă” 
unde au participat 50 de reprezentanţi ai actorilor sociali din Baia Mare şi specialişti în domeniul îngrijirilor la domiciliu.
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Pe scurt...
Aderare la EASPD
În luna mai a anului 2007, Organizaţia Caritas Satu Mare a devenit membru deplin al organizaţiei EASPD (Asociaţia 
Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu disabilităţi).
EASPD reprezintă mai mult de 7000 de organizaţii dedicate persoanelor cu disabilităţi din Europa şi reprezintă vocea servici-
ilor adresate persoanelor cu handicap din sectorul european. Este cea mai mare organizaţie umbrelă în acest domeniu. 
 2% în anul 2007
Organizaţia Caritas Satu Mare a demarat în anul 2007 o campanie de colectare a procentului de 2% din impozitul pe 
venit. Prin intermediul campaniei „Două procente – două mâini întinse oamenilor în dificultate!”, contribuabilii au donat 
Organizaţiei 11.606 RON. Această sumă va fi utilizată în dezvoltarea serviciilor acordate, îmbunătăţirea şi diversificarea lor 
în funcţie de necesităţile beneficiarilor noştri şi a comunităţilor pentru care lucrăm.

Programe socio-educaţionale pentru copii şi tineri
În cadrul programelor socio-educaţionale pentru copii şi tineri oferim următoarele servicii:

Centru Social Deschis
Servicii: suport şi asistenţă pentru copiii beneficiari şi familiile lor, activităţi şi servicii de consiliere psihologică şi  socială 
individuală şi de grup pentru copiii şcolari şi familiile lor, programe de educaţie extracuriculară şi recreative precum şi 
programe de socializare (jocuri de rol, vizionare de materiale educative, vizite la instituţii etc.), asigurarea unei mese şi unei 
gustări, menţinerea igienei corporale şi a hainelor.

Centre de zi  şi Semiinternate
Servicii: identificarea nevoilor prin anchetă socială, îndrumarea copiilor în pregătirea temelor şcolare şi ţinerea legăturii 
permanent cu profesorii din şcolile lor, activităţi cu scopul de a le oferi copiilor deprinderi în muncile specifice gospodăriei, 
grădinăritului, tâmplăriei sau croitoriei, consultanţă în ceea ce priveşte planificarea familială, programe recreative, programe 
de socializare, asigurarea unei mese calde şi a unei gustări.

Grădiniţe sociale
Servicii: program educativ de grădiniţă, servicii de natură socială (gustare şi masă caldă, igiena corporală, rechizite şcolare, 
îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare)

INSTITUŢIA BENEFICIARI

Grădiniţe Sociale Caritas: Cidreag, Satu Mare, Petea 128
Centre de zi: Ardud, Turulung, Livada, Stâna 363
Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare, 
Centrul Social Deschis „Sf. Francisc de Assisi” Baia Mare 171

Program de prevenire a consumului de droguri 3790
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Programe pentru persoane cu disabilităţi 
În cadrul programelor pentru persoane cu disabilităţi oferim următoarele servicii:

Centrul de Reabilitare Sf. Iosif
Servicii: depistare şi diagnosticare timpurie a copiilor cu tulburări de dezvoltare şi/sau disabilităţi terapii şi activităţi com-
plexe de intervenţie timpurie în regim ambulatoriu, servicii de asistenţă psihopedagogică, consiliere pentru părinţi în legătură 
cu nevoile speciale ale copiilor şi aspecte legate de educaţia lor, consiliere socială a familiilor. 

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu Handicap
Servicii: consiliere şi informare despre drepturile şi facilităţile acordate persoanelor cu disabilităţi de către stat şi alte 
organisme competente, acţiuni de conştientizare şi sensibilizare a societăţii asupra condiţiei persoanelor cu disabilităţi, 
încurajează formarea unor abilităţi pentru traiul independent al persoanelor cu disabilităţi în propriile familii şi comunitate, 
oferă sprijin material trimestrial asistaţilor, mediere socială.

Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Casa Perla
Servicii: activităţi de terapie ocupaţională sau artistică, dezvoltarea abilităţilor proprii cu scopul de a scădea gradul de 
dependenţă personală, integrarea şi responsabilizarea socială a tinerilor cu disabilităţi, îndrumare în formarea competenţelor 
şi abilităţilor profesionale.

Căminului săptămânal Sf. Vincenţiu
Servicii: servicii de acompaniament social şi găzduire temporară, activităţi cu caracter educativ şi recreativ, dezvoltarea 
autonomiei personale, cazare, masă, transport, consilierea pentru familiile tinerilor cu disabilităţi.

Grădiniţe speciale
Servicii: programe educaţionale diferenţiate; programe de petrecere şi animare a timpului liber; activităţi recuperatorii de 
natură medicală specifice vârstei, naturii şi tipului de disabilităţi, trei mese pe zi, transport tur – retur de la domiciliu la 
grădiniţă, ajutor material, corespunzător nevoilor sociale individuale, intermediere către alte instituţii care oferă servicii com-
plementare de recuperare a disabilităţii. 

BENEFICIARI

Copii asistaţi la Centrul de Reabilitare Sf. Iosif 120
Tineri care au participat la taberele din centrul de integrare prin tera-
pie ocupaţională Casa Perla 80

Tineri încredinţaţi căminului săptămânal Sf. Vincenţiu 6
Copii în grădiniţele speciale Caritas: Satu Mare, Carei, Baia Mare 50
Birou de consiliere pentru persoane cu handicap Satu Mare (BACH) 115
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Programe destinate persoanelor în vârstă
În cadrul programelor destinate persoanelor în vârstă oferim următoarele servicii:

Centre de zi şi cluburi
Servicii: organizarea de activităţi recreative, culturale sau festive, informare despre serviciile de îngrijire pentru persoanele 
de vârsta a treia, disponibile la nivel local sau naţional, sprijin în accesarea acestor servicii, activităţi de menţinere a formei 
fizice, activităţi de ergoterapie, petrecerea timpului liber în compania persoanelor de aceeaşi vârstă.

Căminul de zi Sf. Iacob 
Servicii: găzduirea în timpul zilei, pe perioadă nedeterminată, asigurarea a trei mese pe zi şi a condiţiilor necesare pentru 
igiena corporală, şi spălarea hainelor, servicii de suport, constând în informarea asupra drepturilor persoanelor vârstnice şi 
îndrumare spre instituţiile specializate, instruirea aparţinătorilor în privinţa îngrijirii vârstnicilor, asigurarea transportului de 
la şi la domiciliu, cumpărături şi procurare de medicamente, vizitarea beneficiarilor internaţi la centrele de îngrijire medicală, 
activităţi de resocializare, activităţi zilnice pentru păstrarea sănătăţii psihice, consultanţă psihologică, îngrijire medicală, 
activităţi pentru menţinerea formei fizice. 

Centre de Asistenţă Medicală şi Îngrijire la Domiciliu
Servicii: servicii sociale de bază ca igiena corporală, igiena patului, ajutor în alimentaţie, exerciţii de mişcare, transfer, depla-
sare în interiorul locuinţei, supravegherea bolnavului, servicii sociale de suport, precum menajul, ajutor la prepararea hranei, 
distribuire de alimente sau hrană caldă la domiciliu, cumpărături, procurare de medicamente, administrare şi gestionare a 
documentelor oficiale şi fondurilor financiare, informare despre drepturi şi facilităţi, instruirea aparţinătorilor cu privire la 
îngrijirea bolnavilor, consiliere pentru sănătate, asigurarea mijloacelor de îngrijire medicală, servicii medicale, cu monitori-
zarea parametrilor fiziologici, îngrijire medicală, tratament, efectuarea manevrelor terapeutice pentru evitarea complicaţiilor 
secundare, implicarea aparţinătorilor în procesul de îngrijire, prin susţinerea şi instruirea lor.

INSTITUŢIA BENEFICIARI

Centrul de Zi Speranţa Satu Mare 160
Club pentru vârstnici Carei 55
Centrul de Zi pentru vârstnici Baia Mare 120
Club pentru vârstnici Sighetu Marmaţiei 45
Club pentru vârstnici Turulung 27
Căminul de zi Sf. Iacob 28
8 Centre de Asistenţă Medicală şi Îngrijire la Domiciliu (persoane 
îngrijite) 879
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Programe sociale de suport şi intervenţie
În cadrul programelor sociale de suport şi intervenţie oferim următoarele servicii:

Biroul de informare şi consiliere socială Satu Mare 
Servicii: informaţii asupra drepturilor şi serviciilor sociale asigurate de Caritas şi de alte instituţii, mediere, consiliere socială 
respectiv asistenţă şi suport pentru persoanele şi familiile aflate în dificultate. Victimele violenţei în familie beneficiază de 
consiliere şi mediere pentru a trece peste crizele cu care se confruntă, iar la nevoie, li se acordă şi ajutor material, în colabo-
rare cu alte instituţii ale statului sau ONG-uri.

Biroul de consiliere şi asistenţă socială Baia Mare 
Servicii: informaţii asupra drepturilor şi serviciilor sociale asigurate de Caritas şi de alte instituţii, mediere, consiliere socială 
respectiv asistenţă şi suport pentru persoanele şi familiile aflate în dificultate, sprijin în îmbunătăţirea igienei personale prin 
oferirea posibilităţii de a face baie generală de două ori pe săptămână şi asigurarea posibilităţilor spălării săptămânale a 
hainelor, sprijin material în limita posibilităţilor constând în alimente, materiale igienico- sanitare, îmbrăcăminte şi rechizite 
şcolare.

Puncte de distribuire de ajutoare
Servicii: efectuarea anchetelor sociale, acordarea de ajutoare materiale (îmbrăcăminte, alimente, produse igienico-sanitare, 
rechizite şcolare).

Cantine Sociale
Servicii: servirea unei mese calde zilnic.

Farmacia Caritas Satu Mare
Servicii: asigurarea de medicamente gratuite pentru cazuri sociale identificate de asistenţii sociali.

INSTITUŢIA BENEFICIARI

Biroul de Informare şi Consiliere Socială Satu Mare 1777
Punct de Distribuire ajutoare Carei 301
Punct de Distribuire ajutoare Turulung 304
Biroul de Consiliere şi Asistenţă Socială Baia Mare 300
Punct de Distribuire ajutoare Sighetu Marmaţiei 156
Cantina socială: Satu Mare, Carei, Baia Mare 130
Farmacia Socială 577
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PARTENERI

Austria

Caritas Austria,Viena 
Caritas Lager Nord din Viena, 
Caritas al Diecezei Innsbruck
Caritas al Diecezei Feldkirch 
Caritas parohial Aigen, Bad Ischl, Bad Wimsbach, Hüt-
teldorf, Rüstorf
Crucea Roşie din Austria, Linz
Farmacia Fürstenfeld
Fundaţia Erste, Viena
Fundaţia „Jugendchor Creativ International“, Schärding
Schwaz : Kiwanis-Club, Parohia „Maria Himmelsfahrt“, 
Parohia romano-catolică St. Barbara ,                              
     Şcoala Johannes – Messner
Societate pe Acţiuni OMV
Organizaţia Ora Internaţional din Andorf
Parohia romano-catolică Dürnstein
Parohiile romano-catolice din Dieceza Innsbruck: Igls, 
Inzing, Landschaftliche Hilfe Mariahilf „Rumänien-
hilfe“ 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,Hamburg şi Saffig
„Ajutor pentru România” Töging
„Ajutor pentru România” Weitnau
„Ajutor pentru România” , Familia Kolping, Welling-
holzhausen, Melle 
Andrea Hurlebusch, Bochum
Arhidieceza Paderborn

Asociaţia pentru umanitate şi pace Peterswörth
Asociaţia Von uns,  für Kinder– Dietfurt e.V
AWO Berlin
AWO Swisttal
Biroul pentru tinerii romano-catolici din Passau
„Bullis bringen Freude“, Frankfurt am Main
Caritas al Diecezei Augsburg
Caritas Witten
Caritas Wolfenbüttel
Caritas al Arhidiecezei Paderborn
Caritas al Diecezei Passau şi Parohiile romano-catolice 
din Dieceza Passau
Caritas al regiunii Breisgau – Hochschwarzwald e.V. din 
Freiburg
Club Rotary Oldenburg
Colegiul de Asistenţă Socială,  Bielefeld
Comunitatea Argenbühl, Eglofs
Fam. Kolping Alhorn, Großenkneten 
Familia Schott, Wolfenbüttel şi Fundaţia „Dr. Elisabeth 
von Witzleben“
Fundatia Ecksberg, Mühldorf am Inn
Fundaţia „Hans Lindner“, Arnstorf
Fundaţia „Sumser“, Münster
Fundaţia „Mirja-Sachs“, München
Günter şi Brigitte Henning, Marbach
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Kindermissionswerk Aachen
Organizaţia „Micul Prinţ“, Warendorf
Parohia evanghelică Dauborn şi „Familia Kolping”, 
Obererbach 
Parohia Evangelică Elisabethfehn
Parohia romano-catolică „St. Andreas“, Eching
Parohia romano-catolică „St. Anna“, Aschenberg/Da-
wensberg 
Parohiile romano-catolice „St. Antonius” şi „St. Josef” 
Essen-Horst
Parohia romano-catolică Essen 
Parohia romano-catolică „St. Barbara” şi „St. Fran-
ziskus. ” din Ibbenbüren/Recke 
Parohia romano-catolică “St. Laurentius”, Müldorf am 
Inn



Parohia romano-catolică „St. Pankratius“, Anröchte
Parohia romano-catolică „St. Vitus”, Löningen 
„Polenhilfe“ Coesfeld
Primăria oraşului Wolfenbüttel
Renovabis, Freising
Şcoala „Harkenberg Hauptschule”, Hörstel
Şcoala Ludgeri, Mettingen
Şcoala Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Surorile misionare „Vom Hlst. Herzen Jesu“ Münster 
- Hiltrup 

Alte ţări

Ajutor Rumänienhilfe – Asociaţia Sonnenblume 
Speranţa – Hoffnung,Walenstadt, Elveţia
Caritas Bolzano, Italia
Caritas Diocesana di Como, Italia
Caritas Elveţia, Luzern
Club Rotary  Hoogezand-Sappemeer, Olanda
Club Rotary Soissons,Franţa
Fundaţia Caritas Sf. Márton, Ungaria
Fundaţia Segitő Jobb, Ungaria
Katolische Jungschar Südtirols, Bozen, Italia
Mănăstirea Sf. Ursula, Elveţia
Parohia romano-catolică Gries, Italia
Parohia romano-catolică St. Augustin, Bolzano, Italia 
Şcoala Generală din Magyarmecske, Ungaria
Secours Catholique, Franţa

România

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
Asociaţia pentru Relaţii Comunitare
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, 
Dorolţ, Homoroade, 
Livada, Micula, Petreşti, Turulung, Satu Mare, Sighetu 
Marmaţiei şi Socond
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
Inspectoratele Şcolare din judeţele Satu Mare şi 
Maramureş
Inspecţia Regională  Satu Mare 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare şi 
Maramureş
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Autorităţi locale şi instituţii publice locale

Sponsorii noştri:
Autonet
Consult Scolari
DRM Draxlmaier Romania
Friesland Foods Romania
Petrom S. A.
Sodexho Pass Romania

Parteneri Media:
City Radio
Cronica Sătmăreană
Friss Ujsag
Gazeta de Nord Vest
Glasul Sătmarului
Hirlap
Informaţia Zilei
Kronika
Radio Transilvania
Satu Mare Online
Szatmar.ro

Mulţumim numeroşilor voluntari care au lucrat 
cu noi şi în 2007!
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Piaţa Libertăţii nr. 20
440014 Satu Mare Romania

Tel/Fax: +40-261-710464
e-mail: caritas@caritas-sm.ro

http://www.caritas-satumare.org

Programe socio-educaţionale pentru copii şi tineri

Progame destinate persoanelor cu disabilităţi

Programe de îngrijirea vârstnicilor

Programe sociale de support şi intervenţie


