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Dragi Cititori!

Compendiul de doctrină socială a bisericii romano catolice, în capitolul 
care ne vorbeşte despre  principiul solidarităţii spune: ”Termenul de 
”solidaritarte”, exprimă în sinteză exigenţa de a recunoaşte în totalitate 
legăturile care unesc oamenii şi grupurile sociale, spaţiul oferit libertăţii 
umane, şi astfel, să se aibă în grijă creşterea comună la care să participe 
toţi. Angajarea legată de acest scop constă în contribuţia pozitivă de a nu 
se sustrage de la problemele comune şi în căutarea punctelor de acceptare 
chiar şi acolo unde prevalează o logică de separare şi fragmentare, în dis-
ponibilitatea de a se angaja pentru binele celuilalt dincolo de orice indivi-
ualism şi particularism.”
Organizaţia Caritas Satu Mare este aceea forţă în dieceza noastră care s-a 
angajat să planteze acest principiu de solidaritate în rândul comunităţilor 
în care lucrează. Sunt mulţumit să văd că eforturile lor dau roade din ce 
în ce mai bogate în fiecare an. Oamenii dedicaţi care lucrează în cadrul 
acestei instituţii ne oferă nenumărate posibilităţi pentru a exersa iubirea 
aproapelui, iubirea creştină care ne-a fost învăţat de Isus, Mântuitorul 
nostru.
Să ne alăturăm acestor oameni, care lucrează zilnic pentru a sprijini 
persoanele aflate la nevoie, şi în spiritul solidarităţii să fim alături de fraţii 
noştri creştini în ceas de nevoie. Adresez cuvinte calde de mulţumire 
întregului colectiv al Organizaţiei Caritas Satu Mare şi cer binecuvântarea 
lui Dumnezeu pentru munca lor.

Eugen Schönberger
Episcop de Satu Mare
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Dragi Cititori!

Raportul anului 2008 ne vorbeşte despre un an dinamic, plin de evenimente. 
În viaţa organizaţiei au  intervenit numeroase noutăţi. Pe planul serviciilor 
sociale finanţările din fondurile Uniunii Europene nu au atras doar creşterea 
birocraţiei necesare administrării acestora, ci au adus serviciilor noastre 
sociale numeroase activităţi noi cu rezultate pozitive. 
În toate domeniile – în cadrul programelor sociale de suport şi intervenţie, 
a programelor socio-educaţionale pentru copii şi tineri, a programelor de 
îngrijirea vârstnicilor şi programelor destinate persoanelor cu dizabilităţi 
– am derulat proiecte prin care am desfăşurat una sau mai multe tipuri 
de activităţi inovatoare Rezultatele acestora au avut efecte imediate şi în 
acelaşi timp ele stau la baza dezvoltării organizaţiei noastre. În 2008 am 
experimentat atât avantajele apartenenţei la Uniunea Europeană, cât şi 
provocările suplimentare ce decurg din exigenţele acesteia. 
Am continuat eforturile în ceea ce priveşte sensibilizarea comunităţilor în 
care suntem prezenţi faţă de problemele sociale şi am depus eforturi pentru 
creşterea sentimentului de solidaritate faţă de persoanele aflate la nevoie.
La sfârşitul anului efectele lumii globalizate s-au făcut simţite şi în viaţa 
organizaţiei noastre. Am perceput clar consecinţele crizei financiare şi am 
conştientizat că trebuie să ne concentrăm asupra problemelor cauzate de 
acesta.
Cu toate acestea, eu cred în vitalitatea “arborelui caritativ” şi cred că dez-
voltarea acestuia va continua, fiindcă creşterea nu poate fi inversată. 

Löchli Terézia Tünde
Director general
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Aspecte economico financiare ale anului 2008

Pentru Asociaţia „Organizaţia Caritas Satu Mare”, ca şi  pentru orice altă organizaţie, resursele finan-
ciare reprezintă un mijloc indispensabil pentru realizarea serviciilor sociale prestate în favoarea per-
soanelor aflate în dificultate din comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea. 

An de an ne străduim ca balanţa contabilă să fie echilibrată, aceasta constituind garanţia continuării a tot 
ceea ce echipa noastră a iniţiat şi a dezvoltat de-a lungul anilor în domeniul asistenţei sociale. 

Analiza structurală a veniturilor destinate activităţilor sociale relevă faptul că, în continuare, ponderea 
principală – 51,14 % este deţinută de componenta donaţii în numerar sau în natură, primită în principal 
din partea donatorilor străini, majoritatea parteneri tradiţionali ai organizaţiei (figura 1). Subvenţiile 
obţinute de la bugetul central de stat, în speţă, de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
precum şi de la bugetele locale ale comunităţilor în care organizaţia noastră este prezentă a menţinut 
şi în anul 2008 tendinţa crescătoare în ceea ce priveşte sumele alocate în valoare absolută. Finanţările 
obţinute din împrumuturi nerambursabile – programele PHARE şi programele de interes naţional ale 
Guvernului României - reprezintă 22 % din totalul veniturilor activităţilor cu caracter social al anului 
2008.

Modul de alocare a diferitelor resurse financiare pe domenii de activitate socială, cât şi ponderea aces-
tora în totalul cheltuielilor este următoarea (figura 2):

În final, trebuie să menţionăm şi realizările noastre din domeniul investiţiilor, şi anume faptul că în 
ultimul trimestru al anului 2008 s-au finalizat lucrările de mansardare a uneia dintre cele mai reprezen-
tative instituţii din structura organizaţiei, şi anume ale Centrului Social Deschis „Casa Prieteniei” din 
municipiul Satu Mare. Valoarea totală a investiţiei este de 178.286 Euro şi  realizarea sa a reprezentat un 
efort comun - pe lângă cel al Organizaţiei Caritas Satu Mare - al Consiliului Local al Municipiului Satu 
Mare, şi a partenerilor externi.
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DOMENII DE ACTIVITATE ŞI EVENIMENTE MAJORE

           Programe sociale de suport şi intervenţie

Scopul domeniului este sprijinirea persoanelor aflate în dificultate pentru ca aceştia să poată devenii mem-
brii activi şi conştienţi ai comunităţii.
Programele domeniului se derulează în următoarele instituţii:

Biroul de informare şi consiliere socială Satu Mare oferă următoarele servicii: informare, asupra dreptur-
ilor şi serviciilor sociale asigurate de Organizaţia Caritas Satu Mare şi de alte instituţii; mediere; con-
siliere socială respectiv asistenţă şi suport pentru persoanele şi familiile aflate în dificultate. Victimele 
violenţei în familie beneficiază de consiliere şi mediere ca să treacă peste crizele cu care se confruntă, iar, 
la nevoie, li se acordă şi ajutor material, în colaborare cu alte instituţii ale statului sau ONG-uri. 

Biroul de informare şi consiliere socială Carei oferă servicii similare biroului de consiliere din Satu Mare 
mai puţin serviciile oferite victimelor violenţei în familie.

Biroul de consiliere şi asistenţă socială – Baia Mare 
Oferă servicii similare biroului de consiliere din Satu Mare mai puţin serviciile oferite victimelor violenţei 
în familie însă un aspect specific este acela că oferă sprijin în îmbunătăţirea igienei personale prin 
posibilităţii de baie generală de două ori pe săptămână şi asigurarea posibilităţilor spălării săptămânale 
a hainelor, sprijin material în limita posibilităţilor constând din alimente, materiale igienico-sanitare, 
îmbrăcăminte şi rechizite şcolare

Punctele de distribuire de ajutoare din Carei, Turulung şi Sighetu Marmaţiei care acordă ajutoare materi-
ale (îmbrăcăminte, alimente, produse igienico-sanitare, rechizite şcolare) familiilor social defavorizate.

În cadrul organizaţiei funcţionează 3 Cantine Sociale la: Satu Mare, Baia Mare şi Carei care asigură servi-
rea unei mese calde zilnic persoanelor aflate la nevoie.

Farmacia Caritas Satu Mare asigură medicamente gratuite pentru cazuri sociale identificate de asistenţii 
sociali ai organizaţiei.

Raport Anual 2008
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INSTITUŢIA BENEFICIARI    

Biroul de Informare şi Consiliere Socială Satu Mare 887
Biroul de Informare şi Consiliere Socială Carei 552
Punct de Distribuire ajutoare Turulung 889 familii
Biroul de Consiliere şi Asistenţă Socială Baia Mare 84
Punct de Distribuire ajutoare Sighetu Marmaţiei 315 familii
Punct de Distribuire ajutoare Vişeu de Sus 1505
Cantina socială: Satu Mare, Carei, Baia Mare 203
Farmacia Socială 4000

Evenimente majore ale anului 2008
Organizaţia Caritas Satu Mare în parteneriat cu primăria comunei Turulung a derulat în anul 2008, proiec-
tul Pregăteşte-te să ai un viitor finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Proiectul s-a 
adresat tinerilor de etnie romă din Turulung şi părinţilor acestor tineri.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacităţii tinerilor romi în vederea formării unui traseu profesional 
şi pentru a le oferi şanse în obţinerea unui loc de muncă.
În cadrul unor ateliere de lucru, pe parcursul a 10 luni de proiect, tinerii au făcut cunoştinţă cu diferite 
meserii precum: gospodărie, tâmplărie, grădinărit şi croitorie. Pentru a avea o viziune mai clară asupra 
meseriilor, tinerii au efectuat două vizite la diferite întreprinderi.
„Ziua traseului profesional” a fost evenimentul care a încheiat proiectul în luna noiembrie, aici tinerii 
şi-au prezentat lucrările realizate în cadrul atelierelor şi au făcut cunoştinţă cu alte 3 meserii: instalator 
apă-gaz, tâmplar şi coafura.  
Ca rezultate concrete ale proiectului putem aminti că 15 beneficiari ai proiectului şi-au definit domeniul 
lor de interes pe plan profesional, 4 tineri de clasa a IX-a au intrat la şcoală profesională iar 1 tânăr la 
liceu, 4 tineri vor urma o şcoală profesională după terminarea celor 10 clase, iar 7 de tineri de clasa a 
VIII-a participă mai departe la program. Tinerii, pe lângă consilierea socială au participat la o serie de 
activităţi extra-curriculare (ateliere de lucru, activităţi de socializare, recreative, culturale), prin care au 
beneficiat de sprijin în formarea deprinderilor pentru o viaţă independentă. 
Un rezultat important este buna colaborare cu instituţiile locale formată în urma discuţiilor de masă 
rotundă şi a workshop-urilor comune. Reprezentanţii instituţiilor locale şi-au  îmbunătăţit imaginea despre 
capacităţile tinerilor romi.
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           Programe socio-educaţionale pentru 
           copii şi tineri

Scopul domeniului este sprijinirea copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi risc social pentru a avea 
şansa la o dezvoltare sănătoasă
În cadrul programelor socio-educaţionale pentru copii şi tineri oferim servicii în următoarele instituţii

În cadrul celor 2 Centre Sociale Deschise din Satu Mare şi Baia Mare oferim suport şi asistenţă pen-
tru copii aflaţi în risc social 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.

Cele 2 centre de zi din Turulung şi Ardud asigură: identificarea nevoilor beneficiarilor prin anchetă 
socială, îndrumarea copiilor în pregătirea temelor şcolare şi ţine legătura 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.

Centrul de zi pentru copii preşcolari Satu Mare asigură program educativ de grădiniţă, servicii de natură 
socială (gustare şi masă caldă, igiena corporală, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, materiale igienico-sani-
tare).

În cadrul Biroului de Prevenire şi Consiliere Antidrog există numeroase servicii care vizează atingerea 

Raport Anual 2008

17 octombrie este Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Cu acest prilej, Organizaţia Caritas 
Satu Mare împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia 
Muncii, Poliţia de Proximitate a organizat forumuri de discuţii cu participarea elevilor în şapte licee 
sătmărene pentru a discuta despre aspectele fenomenului de sărăcie şi a opiniei tinerilor legată de această 
temă. Forumurile au fost conduse de specialişti din domeniul serviciilor sociale şi de voluntari. Agenda 
forumurilor s-a concentrat pe trăsăturile pozitive şi pe valorile persoanelor aflate la nevoie. La sfârşitul 
discuţiei fiecare grup a formulat idei şi păreri care au fost publicate în ziarele judeţene cu scopul atragerii 
atenţiei asupra fenomenului de sărăcie.



10

Raport Anual 2008

obiectivelor biroului. Cea mai vastă activitate este cea de consiliere a adolescenţilor şi tinerilor care se 
realizează prin diferite metode: consiliere psihologică individuală, consiliere colegială şi consiliere prin 
e-mail. 
Toate activităţile biroului au la bază aspecte ale dezvoltării personalităţii adolescenţilor şi tinerilor, for-
mularea şi rezolvarea unor probleme specifice vârstei, controlul stărilor de criză, trăirilor afective sau a 
conflictelor interne, îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi etc.

INSTITUŢIA BENEFICIARI    

Centre de zi: Satu Mare, Ardud, Turulung 331
Centrul Social Deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare, 
Centrul Comunitar „Sf. Francisc de Assisi” Baia Mare 140

Program de prevenire a consumului de droguri 400

Evenimente majore ale anului 2008
Programul - PHARE „DORINŢA DE SCHIMBARE” a fost implementată în Baia Mare în perioada Ianu-
arie 2007- Iulie 2008 şi s-a adresat unui număr de 367 de persoane adulţi şi copii preşcolari şi şcolari. 
Programul şi-a propus atingerea a trei obiective majore într-o perioadă de 18 luni. Obiectivele programu-
lui au fost: asigurarea egalităţii de şanse privind accesul pe piaţa forţei de muncă respectiv dezvoltarea 
capacităţilor individuale şi colective de depăşire a problemelor personale şi comunitare a persoanelor 
defavorizate din zona Craica, jud. Maramureş; creşterea frecvenţei şcolare a 30 de copii preşcolari şi 80 
şcolari din zona Craica, prin colaborare cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale. Obiectivele 
propuse au fost atinse prin diferite metode: consiliere individuală şi de grup, organizarea de întâlniri cu 
factori competenţi: instituţii publice şi ONG-uri, elaborarea de materiale informative, educaţie informală, 
asistenţă şi suport persoanelor şi familiilor aflate în dificultate.

Dacă în momentul înfiinţării, programele Biroului de prevenire a consumului de droguri au fost prezente 
doar în 3 licee din Satu Mare în anul 2008 această activitate s-a extins şi la nivelul a altor 4 licee din oraş, 
programele biroului fiind astfel disponibile şi pentru şcolile cu predare în limba română.  
În luna noiembrie 2008 împreună cu CPECA Satu Mare s-au desfăşurat programe de prevenire a abuzului 
de droguri şi în mediul rural, din judeţul Satu Mare. 
Biroul de prevenire a consumului de droguri a fost desemnat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret Satu 
Mare cel mai activ program pentru tinere din judeţ.
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                      Programe destinate persoanelor în vârstă
Scopul domeniului este prevenirea dezechilibrelor în viaţa socială a vârstnicilor, respectiv reintegrarea 
lor în viaţa de comunitate,  îmbunătăţirea calităţii vieţii prin intermediul serviciilor complexe şi indi-
vidualizate. În cadrul programelor destinate persoanelor în vârstă oferim următoarele servicii:

Centrele de zi pentru vârstnici din cele 5 localităţi ale judeţelor Satu Mare şi Maramureş au scopul prin-
cipal de a preveni degenerarea generală a stării vârstnicilor atât sub aspect fizic cât şi psihic. Atingerea 
acestui obiectiv se realizează prin: 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 pentru vârstnici Sf. Iacob -  Satu Mare asigură găzduirea în timpul zilei, pe perioadă 
nedeterminată a persoanelor vârstnice. În cadrul căminului se asigură trei mese pe zi şi a condiţiilor ne-
cesare pentru igiena corporală, şi spălarea hainelor respectiv, servicii de suport, 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. Un rol important 
îl au activităţile de resocializare şi activităţile zilnice pentru păstrarea sănătăţii psihice, consultanţa 
psihologică, îngrijirea medicală şi exerciţiile de menţinere a formei fizice. 

Centre de Asistenţă Medicală şi Îngrijire la domiciliu ale Organizaţiei Caritas Satu Mare există în 10 
localităţi. Scopul serviciilor oferite în cadrul centrelor de îngrijire este îmbunătăţirea condiţiei de viaţă 
fizică şi socială a persoanelor imobilizate la pat sau domiciliu. Serviciile de îngrijire la domiciliu permit 
astfel ca persoanele care suferă de boli cronice, vârstnicii, persoanele cu dizabilităţi să poată beneficia 
de îngrijire medicală de tip nursing, chiar în propriul cămin, evitându-se astfel spitalizările de lungă 
durată sau internarea pe termen lung în instituţii de ocrotire. 

Raport Anual 2008

Dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a serviciilor oferite pentru copii a fost un principiu de bază şi 
pentru Complexul Educativ Integretto – Ardud, astfel odată cu începerea noului an şcolar, 50 de copiii de 
la centru beneficiază de un program complex de pedagogie dramatică. Scopul programului este acela de 
îmbunătăţii abilităţile de comunicare şi de socializare a copiilor, utilizând elemente de joc şi dramă.
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INSTITUŢIA BENEFICIARI

Centrul de Zi Speranţa Satu Mare 165
Club pentru vârstnici Carei, Turulung, Sighetu Marmaţiei 134
Centrul de Zi pentru vârstnici Baia Mare 89
Căminul de zi Sf. Iacob 22
10 Centre de Asistenţă Medicală şi Îngrijire la Domiciliu (persoane îngrijite) 937

Evenimente majore ale anului 2008
Prin Programele de Interes Naţional, Ministerul Muncii, Familiei şi a Egalităţii de Şanse a finanţat proiec-
tul O viaţă demnă persoanelor vârstnice prin siguranţă şi susţinere. Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor în vârstă din judeţul Satu Mare prin asigurarea serviciilor de îngrijire social-
medicală la domiciliu. Partenerii proiectului au fost Consiliul Local Satu Mare prin Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Satu Mare.
În cadrul proiectului, în parteneriat cu Caritas Academica, au fost formate 18 îngrijitori la domiciliu în 
cadrul a 720 de ore, de nivel 2. La absolvire cursanţii au  primit certificate de calificare în meseria de 
îngrijitor bătrâni şi bolnavi la domiciliu,  acreditate de MMSS. În perioada martie - decembrie 2008 au 
fost desfăşurate activităţile de îngrijire la domiciliu  precum şi amenajarea şi dotarea sediilor pentru noile 
centre din Sanislău şi Beltiug.

Scopul proiectului Informatică şi umanitate în sprijinul persoanelor aflate în dificultate finanţat de Servi-
ciul Public de Asistenţă Socială din Baia Mare a fost crearea şi dezvoltarea unui sistem informatic de 
monitorizare, evaluare şi raportare a situaţiei persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire Medicală 
şi Asistenţă la Domiciliu (CIMAS) Sf. Varvara din Baia Mare.
Implementarea acestui sistem informatic integrat de monitorizare, evaluare şi control reprezintă un pas 
major în dezvoltarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu, fiindcă prin procesarea automatizată 
a datelor referitoare la pacienţii îngrijiţi s-a scurtat timpul alocat muncii administrative obligatorii şi s-a 
extins timpul efectiv de îngrijire. Programul ţine evidenţa tuturor beneficiarilor, datele fiind structurate 
în aşa fel încât să permită listarea statisticilor şi evidenţelor cerute de diferiţi finanţatori şi organe de stat, 
instituţii publice locale. Prin centralizarea datelor se poate efectua monitorizarea activităţii personalului 
de îngrijire, timpul de lucru efectuat zilnic.
Programul informatic va fi introdus în anul 2009 la toate centrele de îngrijire la domiciliu din cadrul 
organizaţiei.
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                      Programe pentru persoane cu disabilităţi

Scopul Domeniului: Pregătirea persoanelor cu nevoi speciale pentru o viaţă independentă
Programele pentru persoane cu disabilităţi oferite de Organizaţia Caritas Satu Mare se derulează în 
cadrul următoarelor instituţii:

Centrul de Reabilitare Sf. Iosif asigură depistarea şi diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări de 
dezvoltare şi/sau handicap terapii şi activităţi complexe de intervenţie timpurie în regim ambulatoriu, 
servicii de asistenţă psiho-pedagogică, consiliere pentru părinţi în legătură cu nevoile speciale ale copi-
ilor şi aspecte legate de educaţia lor, consiliere socială a familiilor. 

Biroul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane cu handicap oferă: consiliere şi informare despre drep-
turile şi facilităţile acordate persoanelor cu dizabilităţi de către stat şi alte organisme competente, acţiuni 
de conştientizare şi sensibilizare a societăţii asupra condiţiei persoanelor cu dizabilităţi, încurajează for-
marea unor abilităţi pentru traiul independent al persoanelor cu dizabilităţi în propriile familii şi comu-
nitate, trimestrial sprijin material asistaţilor, mediere socială.

Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Casa Perla realizează 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 dizabilităţi, îndrumare în formarea competenţelor şi 
abilităţilor profesionale.

Căminului săptămânal Sf. Vincenţiu asigură servicii de acompaniament social şi găzduire temporară, 
activităţi cu caracter educativ şi recreativ, dezvoltarea autonomiei personale, cazare, masă, transport, 
consilierea pentru familie tinerilor cu handicap.

Grădiniţele speciale de la Satu Mare, Carei şi Baia Mare oferă programe educaţionale diferenţiate; 
programe de petrecere şi animare a timpului liber; activităţi recuperatorii de natură medicală specifice 
vârstei, naturii şi tipului de handicap, 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 complementare de recuperare a handicapului. 

Raport Anual 2008
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INSTITUŢIA BENEFICIARI

Copii asistaţi la Centrul de Reabilitare Sf. Iosif 276
Tineri care au participat la taberele din centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Casa Perla 82

Tineri încredinţaţi căminului săptămânal Sf. Vincenţiu 6
Copii în grădiniţele speciale Caritas: Satu Mare, Carei, Baia Mare 45
Birou de consiliere pentru persoane cu handicap Satu Mare (BACH) 120

Evenimente majore ale anului 2008
În anul 2008 Centrul de Reabilitare Sf. Iosif a desfăşurat proiectul intitulat „Prinşi în oglindă”, a cărui 
scop a fost îmbunătăţirea asistenţei copiilor cu autism din judeţul Satu Mare. Acest obiectiv a fost urmărit 
prin formarea unor competenţe specifice în rândul specialiştilor, informarea părinţilor şi a comunităţii 
respectiv întărirea competenţelor părinţilor în educarea copiilor. Acest proiect a fost finanţat de Phare prin 
programul de cooperare transfrontalieră România  - Ungaria. 
Grupul ţintă al proiectului a fost compus din: specialişti, părinţi, familii, care se ocupă de copiii cu autism, 
şi copiii cu autism înregistraţi în judeţul Satu Mare.
În cadrul proiectului s-au organizat cursuri de formare pentru specialiştii care lucrează cu copii cu au-
tism, pentru medicii de familie, asistente şi educatoare care au dobândit astfel cunoştinţe de bază privind 
recunoaşterea simptomelor autismului şi identificarea timpurie a acestora. 
Proiectului a dat loc unei conferinţe internaţionale pe tema serviciilor oferite copiilor şi tinerilor cu tul-
burare pervazivă de dezvoltare, la care au participat peste 100 de specialişti, reprezentaţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale a căror grup ţintă sunt copii cu autism şi numeroşi părinţi care au în grijă copii cu 
tulburare pervazivă de dezvoltare.
În cadrul proiectului a avut loc un training pentru părinţii copiilor cu autism, centrat pe problemele com-
portamentale ale acestor copii şi relaţia copil-părinte. 
În cadrul centrului de Reabilitare Sf. Iosif al Organizaţiei Caritas Satu Mare s-a dezvoltat un departament 
de diagnosticare şi terapie pentru copiii autişti care a fost dotat cu teste specifice şi materiale recuperatorii 
adecvate, specifice acestei dizabilităţi. 
În cadrul activităţilor de petrecerea timpului liber s-a organizat o excursie pentru copiii şi familiile lor. 
Prin activităţile care s-au desfăşurat în cele 12 luni de proiect specialiştii, familiile, medicii de fami-
lie, educatoarele şi-au dezvoltat competenţele în problematica copiilor care se înscriu în spectrul autist. 
Intervenţia acestor persoane a devenit mult mai eficientă în cazurile noi, iar specialiştii Centrului de Rea-
bilitare au dobândit competenţe în diagnosticarea copiilor şi în asigurarea unei asistenţe adecvate famili
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Evenimente majore ale anului 2008
În anul 2008 Centrul de Reabilitare Sf. Iosif a desfăşurat proiectul intitulat „Prinşi în oglindă”, a cărui 
scop a fost îmbunătăţirea asistenţei copiilor cu autism din judeţul Satu Mare. Acest obiectiv a fost urmărit 
prin formarea unor competenţe specifice în rândul specialiştilor, informarea părinţilor şi a comunităţii 
respectiv întărirea competenţelor părinţilor în educarea copiilor. Acest proiect a fost finanţat de Phare prin 
programul de cooperare transfrontalieră România  - Ungaria. 
Grupul ţintă al proiectului a fost compus din: specialişti, părinţi, familii, care se ocupă de copiii cu au-
tism, şi copiii cu autism înregistraţi în judeţul Satu Mare.
În cadrul proiectului s-au organizat cursuri de formare pentru specialiştii care lucrează cu copii cu au-
tism, pentru medicii de familie, asistente şi educatoare care au dobândit astfel cunoştinţe de bază privind 
recunoaşterea simptomelor autismului şi identificarea timpurie a acestora. 
Proiectului a dat loc unei conferinţe internaţionale pe tema serviciilor oferite copiilor şi tinerilor cu tul-
burare pervazivă de dezvoltare, la care au participat peste 100 de specialişti, reprezentaţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale a căror grup ţintă sunt copii cu autism şi numeroşi părinţi care au în grijă copii cu 
tulburare pervazivă de dezvoltare.
În cadrul proiectului a avut loc un training pentru părinţii copiilor cu autism, centrat pe problemele com-
portamentale ale acestor copii şi relaţia copil-părinte. 
În cadrul centrului de Reabilitare Sf. Iosif al Organizaţiei Caritas Satu Mare s-a dezvoltat un departament 
de diagnosticare şi terapie pentru copiii autişti care a fost dotat cu teste specifice şi materiale recuperatorii 
adecvate, specifice acestei dizabilităţi. 
În cadrul activităţilor de petrecerea timpului liber s-a organizat o excursie pentru copiii şi familiile lor. 
Prin activităţile care s-au desfăşurat în cele 12 luni de proiect specialiştii, familiile, medicii de familie, 
educatoarele şi-au dezvoltat competenţele în problematica copiilor care se înscriu în spectrul autist. 
Intervenţia acestor persoane a devenit mult mai eficientă în cazurile noi, iar specialiştii Centrului de Rea-
bilitare au dobândit competenţe în diagnosticarea copiilor şi în asigurarea unei asistenţe adecvate famili-
ilor, copiilor, dar şi altor categorii de specialişti care vin în contact cu astfel de copii şi familiile lor. 

În cadrul programelor destinate persoanelor cu dizabilităţi, în anul 2008, s-a desfăşurat proiectul Tran-
sculturalitate Est Europeană -  deznodământ şi sorginte, finanţat de Phare prin intermediul Programului 
de vecinătate România – Ucraina. Proiectul a fost derulat de Organizaţia Caritas Satu Mare în parteneriat 
cu „Caritas Sfântul Martin” - Fundaţia Regională de Binefacere Transcarpatia din Mukatchevo, Ucraina 
şi a avut o durată de 12 luni.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea cooperării transfrontaliere dintre vârstnicii şi tinerii cu dizabilităţi 
din judeţele învecinate Satu Mare şi Ujgorod pentru cunoaşterea reciprocă a moştenirii socio-culturale 
locale pentru conservarea diversităţii culturale existente. 
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PROGRAME COMUNITARE – IMPORTANŢA LOR
Organizaţia Caritas Satu Mare pune un accent deosebit pe implicarea comunităţilor în soluţionarea prob-
lemelor sociale sau cel puţin pentru sensibilizarea acesteia faţă de problemele existente. În acest sens, 
organizaţia a demarat şi demarează numeroase proiecte care au scopul de a întării spiritul de responsabili
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Voluntariat
Solidaritatea şi întărirea acestuia este una dintre valorile reprezentate de Organizaţia Caritas Satu Mare. 
Implicarea comunităţii în rezolvarea problemelor sociale este principiul urmărit de organizaţie în ultimii 
ani, astfel implicarea voluntarilor în această muncă a primit o nouă dimensiune. 
În anul 2008 Centrul de Voluntariat Caritas Satu Mare a intermediat către serviciile şi acţiunile 
Organizaţiei 557 de voluntari, dintre care 103 au avut un contract de voluntariat cu o instituţie anume şi 
454 au participat la diverse acţiuni comunitare.
În 2008 s-a structurat reţeaua grupurilor parohiale Caritas sprijinind astfel în mod semnificativ munca 
depusă de Organizaţie. Reţeaua însumează aproximativ 400 de persoane în perimetrul diecezei romano 
catolice de Satu Mare. Activitatea acestor grupuri constă în monitorizarea persoanelor, familiilor aflate 
la nevoie, distribuirea ajutoarelor sociale, direcţionarea, intermedierea acestor persoane către serviciile 
sociale specializate ale Organizaţiei Caritas. 

Evenimente majore ale anului 2008
În anul 2008 Centrul de Reabilitare Sf. Iosif a desfăşurat proiectul intitulat „Prinşi în oglindă”, a cărui 
scop a fost îmbunătăţirea asistenţei copiilor cu autism din judeţul Satu Mare. Acest obiectiv a fost urmărit 
prin formarea unor competenţe specifice în rândul specialiştilor, informarea părinţilor şi a comunităţii 
respectiv întărirea competenţelor părinţilor în educarea copiilor. Acest proiect a fost finanţat de Phare prin 
programul de cooperare transfrontalieră România  - Ungaria. 
Grupul ţintă al proiectului a fost compus din: specialişti, părinţi, familii, care se ocupă de copiii cu autism, 
şi copiii cu autism înregistraţi în judeţul Satu Mare.
În cadrul proiectului s-au organizat cursuri de formare pentru specialiştii care lucrează cu copii cu au-
tism, pentru medicii de familie, asistente şi educatoare care au dobândit astfel cunoştinţe de bază privind 
recunoaşterea simptomelor autismului şi identificarea timpurie a acestora. 
Proiectului a dat loc unei conferinţe internaţionale pe tema serviciilor oferite copiilor şi tinerilor cu tul-
burare pervazivă de dezvoltare, la care au participat peste 100 de specialişti, reprezentaţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale a căror grup ţintă sunt copii cu autism şi numeroşi părinţi care au în grijă copii cu 
tulburare pervazivă de dezvoltare.
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PROGRAME COMUNITARE – IMPORTANŢA LOR
Organizaţia Caritas Satu Mare pune un accent deosebit pe implicarea comunităţilor în soluţionarea prob-
lemelor sociale sau cel puţin pentru sensibilizarea acesteia faţă de problemele existente. În acest sens, 
organizaţia a demarat şi demarează numeroase proiecte care au scopul de a întării spiritul de responsa-
bilitate socială a localnicilor. 

Programele cele mai populare din anul 2008 au fost:

Târgul Moşului
Între 3 şi 6 decembrie Organizaţia Caritas Satu Mare a deschis pentru a patra oară Târgul Moşului. În 
2008 Târgul a fost amplasat în Centrul Nou al municipiului Satu Mare pe Aleea Coposu. Ca în fiecare 
an, în căsuţe au fost puse spre vânzare articole confecţionate de beneficiarii Organizaţiei Caritas, copii, 
vârstnici, persoane cu dizabilităţi, respectiv jucării şi articole decorative. În cele patru zile de târg s-a 
strâns suma de 5500 RON. Banii strânşi au fost destinaţi spre susţinerea serviciilor Organizaţiei Caritas 
Satu Mare pentru copii aflaţi în dificultate şi risc social.

Liceeni pentru copii aflaţi la nevoie!
În perioada de 26 noiembrie – 15 decembrie Organizaţia Caritas Satu Mare a anunţat un concurs de 
vânzare de cărţi poştale cu scop caritativ pentru liceele din oraş. La concurs au participat 12 şcoli, fie-
care cu o echipă de câte 10 elevi. Câştigătorul concursului a fost desemnat echipa care a strâns cea mai 
mare sumă prin vânzarea cărţilor poştale. Bani colectaţi de elevi au fost destinate copiilor şcolari care 
frecventează centrele de zi ale Organizaţiei Caritas Satu Mare. Până în 15 decembrie, data limită a con-
cursului s-au strâns în total 5186 de RON. 
Câştigătorul concursului a fost echipa Colegiului Naţional Mihai Eminescu, care cu vânzarea a 400 de 
cărţi poştale a strâns suma de 1202 de lei. Premiul echipei a fost o seară de bowling. 

2% din impozitul pe venit

Programul pentru catastrofe şi situaţii de urgenţă
În primăvara anului 2008, în cadrul unui program naţional pentru catastrofe şi situaţii de urgenţă, s-a for-
mat echipa de intervenţie al Organizaţiei Caritas Satu Mare. În luna mai membri echipei au participat la 
cursul de bază unde şi-au însuşit cunoştinţele de bază necesare pentru o intervenţie eficientă în cazul 
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PARTENERIATE EXTERNE
Justitia et Pax
În 2008 Organizaţia Caritas Satu Mare a devenit membrul comisiei internaţionale Justitia et Pax. 
Această reţea este compusă din 31 de comisii naţionale, mandatate prin Conferinţa Episcopală a fiecărei 
ţări. Conferinţa Europeană este o alianţă a comisiilor Justitia et Pax din Europa, care lucrează în coor-
donare şi cu ajutorul altor instituţii bisericeşti, ca CCEE, Comece, Caritas etc.
Acesta este în contact permanent cu Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, şi totodată face parte 
din reţeaua globală destinată dreptăţii şi păcii, într-o formă practică. Conferinţa contribuie la răspândirea 
doctrinei sociale catolice în instituţiile europene. Este dedicată luptei pentru combaterea sărăciei, spri-
jinirea drepturilor omului, ajutorarea victimelor războiului şi a conflictelor. 

Renovabis
Organizaţia Caritas Satu Mare, în 2008, a continuat dezvoltarea parteneriatelor profesionale 
internaţionale. Specialiştii Organizaţiei au fost invitaţi la numeroase conferinţe internaţionale.
În perioada 4-6 septembrie 2008, în Freising, Germania, a avut loc, cel de-al XII-lea Congres 
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Programul pentru catastrofe şi situaţii de urgenţă
În primăvara anului 2008, în cadrul unui program naţional pentru catastrofe şi situaţii de urgenţă, s-a 
format echipa de intervenţie al Organizaţiei Caritas Satu Mare. În luna mai membri echipei au participat 
la cursul de bază unde şi-au însuşit cunoştinţele de bază necesare pentru o intervenţie eficientă în cazul 
unei catastrofe şi au studiat manualul pentru situaţii de urgenţă editarea căreia a fost finalizată în a luna 
februarie.
În luna iulie în nordul judeţului Maramureş râul Tisa şi râul Vişeu cu afluenţii lui s-au revărsat şi au 
inundat mai multe localităţi. Printre acestea se află şi oraşul Vişeu de Sus. Aici zona cea mai afectată a 
fost valea Vaserului. Echipa de intervenţie s-a mobilizat pentru a evalua locuinţele avariate. Inundaţiile 
au afectat 125 de familii şi au produs 3 victime. În luna august s-au distribuit pachete cu materiale de 
curăţenie şi pachete igienico-sanitare şi  echipa, cu ajutorul voluntarilor, a dezinfectat şi a curăţat 35 de 
fântâni. Familiile afectate au fost vizitate de asistenţi medicali pentru a le oferi îngrijiri medicale care 
constau în monitorizarea parametrilor fiziologici.
În luna septembrie s-au distribuit 104 pachete cu alimente şi 60 de pachete cu rechizite şcolare. În 
aceeaşi lună, cu ajutorul unui psiholog,  s-a  demarat programul de suport psiho-social cu şedinţe de 
consiliere individuală şi de grup.
În decembrie s-a finalizat reconstrucţia caselor pentru 6 familii din zona afectată. Ei au beneficiat de 
materiale de construcţie  pentru lucrările de finisare a caselor reconstruite prin programul guvernului.
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PARTENERIATE EXTERNE
Justitia et Pax
În 2008 Organizaţia Caritas Satu Mare a devenit membrul comisiei internaţionale Justitia et Pax. Această 
reţea este compusă din 31 de comisii naţionale, mandatate prin Conferinţa Episcopală a fiecărei ţări. 
Conferinţa Europeană este o alianţă a comisiilor Justitia et Pax din Europa, care lucrează în coordonare şi 
cu ajutorul altor instituţii bisericeşti, ca CCEE, Comece, Caritas etc.
Acesta este în contact permanent cu Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace, şi totodată face parte din 
reţeaua globală destinată dreptăţii şi păcii, într-o formă practică. Conferinţa contribuie la răspândirea doc-
trinei sociale catolice în instituţiile europene. Este dedicată luptei pentru combaterea sărăciei, sprijinirea 
drepturilor omului, ajutorarea victimelor războiului şi a conflictelor. 

Renovabis
Organizaţia Caritas Satu Mare, în 2008, a continuat dezvoltarea parteneriatelor profesionale internaţionale. 
Specialiştii Organizaţiei au fost invitaţi la numeroase conferinţe internaţionale.
În perioada 4-6 septembrie 2008, în Freising, Germania, a avut loc, cel de-al XII-lea Congres Internaţional 
Renovabis, cu tema „Rupturi în Europa. Religie şi naţiune în secolul XXI”. La Congres au participat 
peste 200 de specialişti din diferite ţări europene. Scopul congresului a fost realizarea unui schimb de 
idei, atât la nivel teologic - la nivelul clericilor, cât şi la nivelul social al problemelor laicilor, cu privire la 
transformările care au loc în Europa centrală şi de sud-est, cu ocazia intrărilor în Uniunea Europeană.
La această conferinţă am avut ocazia de a prezenta serviciile oferite de Organizaţia Caritas Satu Mare şi să 
relatăm despre problemele cu care se confruntă societatea română.

Komensky Fond
În 24-26 septembrie 2008, în Ungaria la Esztergom a avut loc prima întâlnire dedicată dezvoltării reţelei 
membrilor Fondului Komensky sub motoul „Căi care duc spre viitor: Participare prin educaţie”.  Aici 
a fost prezentat „Complexul Educaţional Integretto” din Ardud, ca un model al centrelor de zi care 
funcţionează în cadrul Organizaţiei Caritas Satu Mare.
Fondul Komensky a fost înfiinţat de Fundaţia Erste în parteneriat cu Caritas Austria. Activitatea 
organizaţiilor Caritas în sprijinirea persoanelor aflate la nevoie dovedeşte faptul că educaţia este primul pas 
către eradicarea definitivă a sărăciei. Angajamentul de termen lung a Caritas-ului din Austria şi a Fundaţiei 
Erste în ceea ce priveşte munca depusă pentru şi cu persoanele aflate la nevoie s-a materializat prin Fondul 
Komensky. Acest Fond reprezintă efortul comun de a oferi asistenţă şi posibilităţi acelor persoane deza-
vantajate care sunt incapabili să acceseze orice formă de educaţie, persoane care în urma acestui fapt nu 
pot deveni membri deplini a societăţii.
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Activităţi de responsabilitate socială corporatistă  (CSR)
În ultimi doi ani Organizaţia Caritas Satu Mare a pus şi pune accent deosebit pe activităţi de CSR.
Se spune că a face bine trebuie să fie o satisfacţie în sine. Suntem de acord. Însă vrem să ne asigurăm că 
până şi cei mai pragmatici manageri înţeleg care sunt beneficiile pe care le-ar obţine dacă ar face măcar 
puţin mai mult bine pentru societatea în care funcţionează. CSR  reprezintă atitudinea proactivă a firmelor 
faţă de problemele sociale ale comunităţii.

Cele mai reuşite programe de CSR ale Organizaţiei Caritas Satu Mare în anul 2008 au fost:

Open Club, birou de prevenţie şi consiliere antidrog – partener PETROM 
România membru al Grupului OMV 

Programul a avut loc în perioada 2007 noiembrie – 2008 aprilie şi s-a adresat adolescenţilor din trei licee 
ale Municipiului Satu Mare.
Obiectivul principal al activităţilor susţinute de Petrom S.A. a fost acela de a oferii programe şcolare de 
educaţie non-formală şi de a forma un grup de iniţiativă a unor tineri activi, care se implică în viaţa socială 
a municipiului Satu Mare prin organizarea de programe alternative pentru tineri şi comunitate.
Proiectul a avut un succes deosebit şi un impact real asupra comunităţii sătmărene. Prin intermediul proi-
ectului am reuşit să mobilizăm peste 500 de tineri şi să realizăm o colaborare restrânsă cu cadrele didactice 
din cele trei licee targhetate în ceea ce priveşte educaţia non-formală în cadrul învăţământului şi asigurarea 
dezvoltării sănătoase a personalităţii tinerilor
Proiectul a reprezentat un start pentru iniţierea unor programe pentru a atrage interesul tinerilor şi 
comunităţii asupra problemelor sociale, şi implicarea lor în soluţionarea acestora. 

Maraton de solidaritate – 18 km pentru copiii cu dizabilităţi 
– Parteneri Banca Comerciala Română (BCR) şi firma Autonet 
prin Asociaţia Consult Scolari. 

Eforturile organizaţiei Caritas Satu Mare de a creşte implicarea şi mobilizarea comunităţii locale cu un 
scop caritativ  au dat roade şi în cadrul evenimentului din 21 iunie 2008 când a avut loc maratonul de soli-
daritate „18 km pentru copii cu dizabilităţi”. La eveniment au participat peste 570 de persoane iar firmele 
partenere ale evenimentului au sprijinit Organizaţia Caritas Satu Mare oferind o susţinere financiară pe 
măsura kilometrilor parcurşi de fiecare participant. Prin cei peste 26.000 de paşi parcurşi în cadrul celor 18 
km ai maratonului s-au strâns 15.500 de Euro. Sumă utilizată pentru susţinerea serviciilor oferite în cadrul 
Centrului de Reabilitare Sf. Iosif din Satu Mare pentru copii cu dizabilităţi. După parcurgerea distanţei, la 
sosire, participanţii au fost aşteptaţi cu jocuri, tombolă, muzică şi un stand de prezentare unde cei interesaţi 
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PARTENERI

Austria

Caritas Austria 
Caritas Lager Nord din Viena
Caritas al Diecezei Innsbruck
Caritas al Diecezei Feldkirch 
Caritas parohial Aigen, Bad Ischl, Bad Wimsbach, Hüt-
teldorf, Rüstorf
Farmacia Fürstenfeld
Fundatia „Sozialdienst Hitzing“
Schwaz : Kiwanis-Club, Parohia „Maria Himmelsfahrt“, 
Parohia romano-catolică St. Barbara , Şcoala Johannes 
– Messner
Oberösterreichische Landlerhilfe
Organizaţia „Weltgebetstag der Frauen“

Organizaţia Ora International din Andorf
Parohia romano-catolică Dürnstein
Parohiile romano-catolice din Dieceza Innsbruck: Flau-
rling, 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

Activităţi de responsabilitate socială corporatistă  (CSR)
În ultimi doi ani Organizaţia Caritas Satu Mare a pus şi pune accent deosebit pe activităţi de CSR.
Se spune că a face bine trebuie să fie o satisfacţie în sine. Suntem de acord. Însă vrem să ne asigurăm că 
până şi cei mai pragmatici manageri înţeleg care sunt beneficiile pe care le-ar obţine dacă ar face măcar 
puţin mai mult bine pentru societatea în care funcţionează. CSR  reprezintă atitudinea proactivă a firmelor 
faţă de problemele sociale ale comunităţii.

Cele mai reuşite programe de CSR ale Organizaţiei Caritas Satu Mare în anul 2008 au fost:

Open Club, birou de prevenţie şi consiliere antidrog – partener PETROM 
România membru al Grupului OMV 

Programul a avut loc în perioada 2007 noiembrie – 2008 aprilie şi s-a adresat adolescenţilor din trei licee 
ale Municipiului Satu Mare.
Obiectivul principal al activităţilor susţinute de Petrom S.A. a fost acela de a oferii programe şcolare de 
educaţie non-formală şi de a forma un grup de iniţiativă a unor tineri activi, care se implică în viaţa socială 
a municipiului Satu Mare prin organizarea de programe alternative pentru tineri şi comunitate.
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Austria

Caritas Austria 
Caritas Lager Nord din Viena
Caritas al Diecezei Innsbruck
Caritas al Diecezei Feldkirch 
Caritas parohial Aigen, Bad Ischl, Bad Wimsbach, Hüt-
teldorf, Rüstorf
Farmacia Fürstenfeld
Fundatia „Sozialdienst Hitzing“
Schwaz : Kiwanis-Club, Parohia „Maria Himmelsfahrt“, 
Parohia romano-catolică St. Barbara , Şcoala Johannes 
– Messner
Oberösterreichische Landlerhilfe
Organizaţia „Weltgebetstag der Frauen“
Organizaţia Ora International din Andorf
Parohia romano-catolică Dürnstein
Parohiile romano-catolice din Dieceza Innsbruck: Flau-
rling, 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, Hamburg 
şi Saffig
„Ajutor pentru România” Töging

„Ajutor pentru România” Argenbühl, Eglofs, Kempten, 
Weitnau
„Ajutor pentru România” Wellingholzhausen, Melle 
Andrea Hurlebusch, Bochum
Arhidieceza Paderborn
Asociaţia pentru umanitate şi pace Peterswörth
Asociaţia Von uns und für Kinder– Ditfurt e.V
AWO Swisttal
Biroul pentru tinerii romano-catolici din Passau
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 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 „Sumser“, Münster
Fundaţia „Mirja-Sachs“
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Kindermissionswerk Aachen
Organizaţia „Micul Prinţ“ Warendorf
Parohia evanghelică Dauborn şi „Familia Kolping”, 
Obererbach 
Parohia luteran-evangelică Elisabethfehn
Parohia romano-catolică „St. Andreas“, Eching
Parohia romano-catolică „St. Anna“, Ascheberg/Da-
wensberg 
Parohiile romano-catolice „St. Antonius” şi „St. Josef” 
Essen-Horst
Parohia romano-catolică „St. Barbara” şi „St. Fran
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