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Cuvânt înainte

Ne-am bucurat când am aflat că
Uniunea Europeană a numit anul 2012
„Anul european al îmbătrânirii active și al
solidarității între generații”. În programele
Serviciului de Ajutor Maltez în România
vârstnicii constituie o categorie căreia
îi acordăm o atenție specială. Programe
destinate asigurării unor condiții decente
de trai pentru cei mai nevoiași dintre
ei, acces la hrană sănătoasă, servicii de
îngrijire și medicale, sprijin material,
activități spirituale le sunt propuse în

aproape toate filialele și sucursalele malteze din țară.
Solidaritatea între generații reprezintă de asemenea un aspect cheie în specificul
tabloului maltez. Tinerii voluntari sunt încurajați să interacționeze cu persoanele
în vârstă, să le ofere suportul la nevoie, să beneficieze de bogata experiență de viață a
acestora, să îi descopere cu adevărat contributori ai societății noastre. „Îmbătrânire
activă”… poate mai bine aș spune „devenire activă” – mă gândesc de fapt la cele câteva
sute de voluntari de vârsta a treia ai organizației noastre: unii - președinți de filiale sau
conducători de sucursale, alții - responsabili de derularea unor programe specifice, unii
- inițiatori de noi proiecte. Mă bucur că Serviciul de Ajutor Maltez în România oferă
ocazia tuturor categoriilor de vârstă de a se exprima, de a se implica activ, de a-și aduce
o contribuție în comunitățile în care trăiește fiecare. Am învățat că energia și dorința de
a face bine nu are vârstă interioară!
Anul 2012 a avut un caracter aparte deoarece s-au sărbătorit 80 de ani de relații
diplomatice între Ordinul Suveran, Militar și Ospitalier de Malta și Statul Român. Este
vorba de relații cu totul aparte, care se traduc într-o diplomație umanitară și spirituală
unică, îmbogățită cu „experiența unei culturi a carității și a solidarității”, după cum a
afirmat și președintele țării în scrisoarea de felicitare a membrilor Ordinului de Malta
în România.
Pe această cale încercăm să ne continuăm și noi activitatea zilnic, aducând mărturia
concretă a puterii transfiguratoare a carității și a solidarității. Nu reușim acest lucru
decât cu implicarea continuă, consecventă și deosebit de prețioasă a celor peste o mie
de voluntari. Alături de ei, și în anul 2012 am experimentat că împreună, indiferent
de vârstă, etnie, nivel de pregătire, apartenență socială suntem cu toții parteneri ai
schimbării. Doresc să le mulțumesc tuturor celor din Serviciul de Ajutor Maltez în
România și susținătorilor lor pentru că zilnic, prin faptele lor, duc mai departe tradiția
carității!
Barla Zsuzsa
Secretar general
Serviciul de Ajutor Maltez în România

Serviciul de Ajutor Maltez în România
Deviza noastră
Tuitio fidei et obsequium pauperum
„Păstrarea credinţei şi ajutorarea
nevoiaşilor.”
Misiune
Serviciul de Ajutor Maltez în România
oferă asistenţă consecventă şi ajutor
persoanelor aflate în nevoie, bolnavi,
săraci, persoane cu deficienţe şi alte
grupuri marginalizate, indiferent de etnie,
religie, sex, apartenenţă socială şi politică,
în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
acestora.
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Descrierea asociaţiei
Serviciul de Ajutor Maltez în România
(SAMR) este o asociaţie non-profit cu
sediul la Cluj-Napoca, având 17 filiale
şi sucursale în ţară. A dezvoltat o reţea
naţională eficientă de servicii sociale, în
cadrul căreia activează 1.200 de voluntari,
din care 400 sunt tineri. Programele şi
activităţile oferite se adresează celor aflaţi
în nevoie, de la copii orfani şi persoane
cu dizabilităţi până la vârstnici izolaţi la
domiciliu. În momentul de faţă asociaţia
derulează peste 100 de programe sociale
pentru 4.000 de beneficiari direcţi.

Direcţiile activităţilor noastre:
Programe pentru copii şi tineri
Programe pentru vârstnici
Programe pentru persoane cu dizabilităţi
Prim ajutor
Intervenţii în caz de dezastre naturale
Programe spirituale
Promovarea voluntariatului
Servicii socio-medicale
Ajutoare materiale pentru persoane şi
instituţii.
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Programe pentru vârstnici
Filosofia programelor noastre este de a
veni în sprijinul acestui segment al populației pentru o bătrânețe mai senină. De peste
20 de ani maltezii din România derulează
acțiuni adaptate nevoilor vârstnicilor pentru a compensa neputința lor fizică sau financiară, dar și pentru creșterea încrederii
în sine și alungarea singurătății.
Căminul de bătrâni „Sfântul Ioan”
din Timişoara funcționează din anul
1992, oferind sprijin zilnic pentru 20 de
vârstnici care nu beneficiază de un suport
familial şi au venituri reduse. Rezidenții
au parte de cazare gratuită, hrană, asistenţă medicală și îngrijire, diverse terapii
și activități ocupaționale. În anul 2012
această instituție a aniversat 20 de ani de
activitate. Îndelunga experiență, încrederea și aprecierea partenerilor locali și a instituțiilor de resort din oraș fac din acest
cămin unul de referință în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă.

Programul „Masa pe roţi” este un
program tradițional al SAMR prin intermediul căruia se livrează hrana la domiciliul vârstnicilor. E vorba de persoane
imobilizate acasă datorită vârstei înaintate
sau din cauza bolilor de care suferă, cu
venituri mult sub minimul necesar supravieţuirii şi care nu beneficiază de sprijinul
aparţinătorilor. Pe lângă asigurarea gratuită a hranei, se oferă servicii de monitorizare a persoanelor, ocazii de socializare
cu voluntarii maltezi, sprijin în rezolvarea
anumitor probleme. Anul 2012 a însemnat peste 43.160 de porții de mâncare
servite și 134 de beneficiari în țară: la București (20 de beneficiari), Cluj-Napoca
(25), Sibiu (5) și Timișoara (84).
Datorită necesității de a veni în sprijinul numărului tot mai mare de persoane
în vârstă care nu își pot asigura hrana zilnică, fapt ce le afectează starea de sănătate
și stima de sine, SAMR derulează proiectul Cantina socială în 3 locații din țară.

Cantina reprezintă nu doar locul în care
li se asigură în mod gratuit o mâncare caldă, sănătoasă, dar pentru mulți, constituie
punctul de referință în rutina zilnică. În
cursul anului 2012, 49 de vârstnici au beneficiat de 11.230 de porții de mâncare
în cadrul filialelor din Dorobanți (15 persoane), Sfântu Gheorghe (18 pers. – 720
de porții), Timişoara (16 pers. – 5.760 de
porții). La Dorobanți, pe lângă vârstnici,
masa caldă le este oferită și rezidenților
Centrului Social, celor 20 de copii orfani
sau din familii monoparentale, dar și celor 20 de voluntari ai centrului. 4.750 de
porții de mâncare caldă au fost oferite în
cadrul cantinei sociale de la Dorobanți în
cursul anului 2012.
Îngrijirea la domiciliu este o activitate derulată de filiala Timișoara prin care
personalul calificat în îngrijirea vârstnicilor asistă 50 de persoane dependente,
imobilizate la domiciliu, oferindu-le asistenţă medicală, ajutor în menţinerea igienei personale, sprijin în menaj casnic.
Centre de zi pentru vârstnici şi Cluburile seniorilor sunt un serviciu nonrezidențial, cu scopul de a reduce izolarea socială și de a le oferi beneficiarilor
oportunități de revigorare a stării fizice și
psihice. Întâlniri periodice şi evenimente
culturale, diferite servicii (de ex. consult
medical, monitorizare), activităţi fizice,
excursii, pelerinaje şi asistenţă socială le
sunt propuse persoanelor de vârsta a treia
la Aiud (32), Brașov (18), Găești (100), Timișoara (17), Târgu Mureș (26).
În cadrul sucursalelor și filialelor malteze din Aiud, Arad, Baia-Mare, Blaj, București, Cluj-Napoca, Dorobanți, Găești,
Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș,
Timișoara, voluntarii desfășoară activităţi
sociale complementare în beneficiul persoanelor în vârstă: vizite la domiciliu sau
când sunt spitalizați, ajutor la activităţile
casnice, companie, vizite la cămine de bătrâni, spectacole de sărbători, sărbătorirea
diferitelor evenimente importante, ajutoare umanitare prin distribuirea de pachete.
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„Masa pe roți”, o binecuvântare
Într-una din zilele anului 2012 am
cunoscut-o pe doamna Eugenia Ursuleanu,
beneficiară a programului „Masa pe roți”
din București: o ființă blândă, înzestrată
cu doi ochi mici, vioi, dar totuși cu urme
de suferință în ei. Am intrat într-o casă
modestă, dar primitoare, cu obiecte
îmbătrânite de timp, care parcă voiau să
povestească câte ceva din viața doamnei
Eugenia. Dânsa s-a născut fără ambele
picioare de la genunchi în jos, acum
folosind anevoios proteze ortopedice,
uzate în timp. Mâna stângă, fără degete.
Doamna a zâmbit cu tristețe, apoi a
început să depene povestea vieții ei:
proveniența dintr-o familie de intelectuali,
șocul mamei la nașterea fetei cu dizabiliăți,
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devotamentul și iubirea tatălui care va
aduce normalitatea în viața ei, fratele
Ioan, un reputat inginer chimist. Educația
copiilor a fost întotdeauna o prioritate în
familie, astfel încât, la șase ani, cu ajutorul
tatălui, Eugenia vorbea fluent franceza și
germana. Va studia gimnaziul și liceul la
Colegiul Carmen Silva din București. În toți
acești ani va face față cu demnitate, dar cu
tristețe în suflet, privirilor de compasiune,
de nedumerire sau uneori chiar răutăcioase
ale celor din jur. Comunismul i-a pus piedici
în realizarea unei cariere profesionale,
datorită handicapului său.
La fiecare prezentare la oficiul forței
de muncă i se răspundea cu amabilitate:
„Vă vom căuta noi”. Așadar nu a muncit

niciodată cu contract de muncă. Era
ajutată financiar de fratele ei, dar încerca
să se întrețină singură cât de mult putea,
făcând croitorie pentru diferite persoane
particulare sau meditând elevi și studenți
la franceză și germană. Singura ei sursă
de venit în ziua de azi este ajutorul de
handicap, insuficient pentru a se întreține
singură. Masa caldă pe care i-o oferim
zilnic prin intermediul programului
„Masa pe roți”, reprezintă o adevărată
binecuvântare, pentru care doamna
Eugenia ne mulțumește din tot sufletul de
fiecare dată. (Grigore Cojocaru, București)
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Programe pentru persoane cu deficienţe

Grădiniţa Specială Malteză – Centru de zi pentru copii cu deficienţe neuromotorii grave şi asociate este un program coordonat de Secretariatul general
la Cluj-Napoca. Grădinița Malteză a fost
înființată în 1993 ca răspuns la nevoia de
dezvoltare a unor servicii pentru copiii cu
dizabilităţi severe (neurologice, motorii
grave, autism) pentru a le creşte şansele
de recuperare şi integrare în comunitate
şi pentru a putea preveni marginalizarea
şi abandonul. Majoritatea copiilor provin
din familii cu probleme sociale şi centre
de plasament. Activităţile au ca scop dezvoltarea deprinderilor copiilor de a trăi
independent, pentru ca mai apoi să poată
fi posibilă integrarea acestora în învăţă6

mântul special sau chiar de masă. Părinţii
sunt incluşi şi ei în program, beneficiind
de consiliere din partea personalului specializat. În judeţul Cluj, Grădiniţa Specială
Malteză este singura instituţie privată care
funcţionează ca centru de zi pentru copii
cu dizabilităţi neuromotorii severe, fiind
acreditată de către Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor
Vârstnice şi licenţiată de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului. Beneficiari: 22 de copii.
Căminul pentru persoane cu deficienţe locomotorii și asociate – Centrul
Social Maltez din Dorobanți este o instituție de asistență socială cu drept privat.

Centrul de îngrijire și asistență funcționează din anul 1998 și are în rezidență
permanentă 35 de persoane cu deficiențe
locomotorii, adulți și vârstnici. Într-un
spațiu de locuit adaptat nevoilor specifice, beneficiarilor le sunt oferite servicii de
asistență în funcție de necesitățile fiecăruia în parte: îngrijire şi asistenţă medicală
completă, recuperare, medicamentaţie
gratuită, alimentaţie corespunzătoare, psiho-ergo-meloterapie, program spiritual,
participare la diferite activităţi socio-culturale (spectacole, expoziţii, serbări etc.),
liturghie. Totodată, personalul specializat
asigură consiliere şi sprijin familiei beneficiarului pentru menţinerea unei relații
constante, pozitive, integrante.
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Clubul pentru persoane cu deficienţe derulat de filiala Blaj
are ca scop combaterea izolării sociale a persoanelor cu nevoi
speciale prin oferirea unui cadru de întâlnire şi prietenie. Activități periodice, excursii, participare la evenimente speciale, consiliere juridică şi socială, îndrumare spirituală le sunt oferite de voluntarii maltezi celor 6 tineri cu deficiențe și familiilor acestora.
Tabăra pentru tineri cu dizabilităţi locomotorii a ajuns în
anul 2012 la a X-a ediție! Peste 100 de tineri cu deficienţe, însoţitorii lor şi tineri voluntari maltezi din întreaga țară au participat în perioada 9-15 iulie la Vâlcele, județul Covasna, la cea mai
așteptată tabără malteză. Activităţi educaţionale şi jocuri pentru
tinerii cu nevoi speciale sunt propuse de tinerii voluntari într-o
atmosfera familială. Această tabără pune accentul pe reintegrarea socială a tinerilor cu deficienţe locomotorii, oferind un cadru de recreere, activităţi de consiliere, un prilej în care tineri
din diferite localităţi se pot întâlni pentru a schimba impresii,
experienţe de viaţă, pentru a lega prietenii. Tabăra a fost nominalizată la categoria „Cel mai bun proiect” la secțiunea „Proiectul
de Voluntariat al Anului în Domeniul Tineret” din cadrul Galei
Naționale a Voluntarilor organizată de către Federația VOLUM
– Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România.
Tabăra Internațională a Ordinului de Malta pentru tineri
cu dizabilități
Între 4-11 august a avut loc a 29-a ediție a Taberei internaționale pentru tineri cu dizabilități organizată de Ordinul de Malta.
440 de tineri și însoțitorii lor din întreaga lume și-au dat întâlnire în vara anului 2012 la Balatonföldvár, Ungaria. Grupul din
România a fost format din 23 de persoane, cea mai numeroasă

participare de până acum la acest eveniment internațional. Tinerii participanți la acest festival al prieteniei și solidarității, au
petrecut o săptămână intensă de activități deosebit de atractive.
Concursuri sportive, jocuri de plajă și nu numai, demonstrații
ecvestre, plimbări cu vaporașul pe lacul Balaton, concerte live,
petrecere retro, vizite la muzee și la parcul de animale, paint ball,
dansuri, spectaculoasa vizită pe circuitul de Formula 1 „Hungaroring” au făcut ca aceste zile să fie cu adevărat de neuitat.
„A fost o tabără minunată cu experiențe extraordinare
și emoționante. Am întâlnit oameni obișnuiți și cu adevărat
minunați. Este una din cele mai frumoase tabere din lume
pentru că reușim prin lucruri mărunte să aducem zâmbetul
pe buze și un pic mai multă speranță în inimile persoanelor
care depind de sprijinul nostru. Suntem foarte recunoscătoare pentru această săptămână în care și eu și Bianka ne-am
simțit absolut fantastic” (Csehak Beatrice, însoțitoare pentru
Bianka Kadar).
Mulțumim prietenilor de la Malteser Hospitaldienst Austria pentru că au făcut posibilă participarea delegației din
România!
Voluntarii maltezi derulează la București, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe alte activităţi sociale complementare în beneficiul
persoanelor cu dizabilități: oferirea de echipamente şi accesorii
necesare persoanelor cu deficienţe (scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, scutece pentru incontinenţă, paturi), asigurarea de
servicii medicale primare, ajutoare umanitare, vizite săptămânale ale voluntarilor la domiciliul persoanei asistate, vizionări de
filme, excursii etc.

Inventică și muzică la Cămiul Maltez din Dorobanți
Când trebuie să alegem o persoană dintre locuitorii Căminului pentru persoane
adulte cu deficienţe locomotorii pentru a
face un portret, intrăm în dificultate. Majoritatea rezidenților au un trecut despre care
ar fi ce povesti, ba chiar s-ar putea scrie un
roman întreg. Totuşi, a trebuit să alegem
dintre atâtea caractere deosebite. Dorim să
vă prezentăm un om remarcabil, care este
talentat în mai multe domenii, şi care în
primul rând nu stârneşte compasiune, ci
recunoaştere, admiraţie, având în același
timp capacitatea de a-i inspira pe cei din
jur.
Datorită domnului Belkó Gyuri, inventator autodidact de 72 de ani, s-a scris un
articol despre Căminul din Dorobanţi, s-a
făcut un reportaj la Televiziunea Duna.
Mai mult, dânsul a câştigat locul trei la
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Congresul Naţional „Pro Invent” din Cluj
în 2011 cu turbinele de vânt inventate de el
însuși. Dânsul are niște calități aparte: știe
cânta la muzicuță, dar și superb cu vocea,
aduce zâmbete pe faţa colegilor din cămin,
și generează o atmosferă plăcută.
Greu de crezut că un astfel de om duce
în realitate o luptă de zi cu zi, lovit greu de
boala Parkinson, fiind nevoit ca din casa
familială să ajungă la noi, la Dorobanţi.
Aici, dumnealui consideră că găseşte ceea
ce este cel mai important pentru el: pacea
și liniştea.
Dacă nu cântă în camera lui, atunci
lucrează în beci, găureşte şi sculptează în
propriul atelier. În curtea Casei Malteze
din Dorobanți cei interesați pot admira
macheta de 12 metri a invenţiei sale. Visul
domnului Gyuri este să-şi realizeze turbi-

na, care în lipsa banilor mai are de aşteptat... Deşi, afirmă bunicul Belkó, invenția
sa ar putea asigura nevoia de energie a
întregului cămin! Ar fi o mașinărie unicat,
care pornește de la adieri de vânt venite
din toate părțile. Iar pentru noi este unicat întrepătrunderea armonioasă a acestor
calități și abilități la unul din beneficiarii
căminului nostru. (Vajda Anna Noémi,
Dorobanți).
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Programe pentru copii
Pentru că ei reprezintă viitorul, pentru
că sunt model de energie și puritate, pentru
că joaca îi caracterizează și pentru că ei au
nevoie de activități prin care dreptul la o
copilărie fericită și la educarea minții să le
fie garantat, de ani de zile voluntarii maltezi din întreaga țară le propun celor mici o
serie de activități.
Prin programul maternal, filiala
Sfântu Gheorghe încearcă să ofere un răspuns pe termen lung nevoilor unor copii
aflați în situație deosebită de vulnerabilitate: copii fără familie, proveniți din centre de plasament. Prin acest proiect, 12
copii sunt integrați în familii de asistenți
maternali. Relațiile sigure și funcționale
de îngrijire maternală le oferă acestor copii posibilitatea de dezvoltare a abilităților
cognitive, motorii, comportamentale, într-un cadru familial, armonios. Proiectul
este derulat cu sprijinul fundației Tapeten
Stiftung din Germania.
Preocupați de soarta copiilor străzii și
a celor proveniți din familii cu probleme
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sociale grave, tinerii voluntari maltezi din
Satu-Mare le oferă sistematic asistență și
sprijin în cadrul Centrului de servicii
sociale primare „Sfântul Iosif ”. Activități educative, de consiliere, de recreere,
de igienă, inclusiv distribuire de hrană și
activități spirituale le sunt propuse celor
180 de copii aflați în evidența sucursalei.
Este singura instituție din oraș care le oferă programe copiilor și în zilele de weekend, cu implicarea a 20 de tineri voluntari.
Copiii proveniți din familii cu situație
materială precară au foarte rar privilegiul
de a participa la tabere. Voluntarii maltezi
le oferă oportunitatea de a participa gratuit la o săptămână de activități distractive, sportive și artistice, în cadrul taberelor
organizate anual din anul 1997 de filiala
Sfântu Gheorghe și mai nou și Micfalău.
Copiilor proveniți din familii defavorizate, în pericol de abandon școlar, care nu
beneficiază de îndrumare și sprijin la lecții
din partea părinților, le sunt propuse programe de tip after-school la Bucureşti și

Satu Mare (12, respectiv 20 de copii). Cei
mici petrec zilnic câteva ore cu voluntarii
maltezi. Sprijin la lecții, jocuri educative,
activități de stimulare a capacităților artistice, ateliere tematice și excursii periodice,
alături de o masă caldă la fiecare întâlnire
le sunt oferite cu drag acestor copii.
În folosul celor mici, în filialele și sucursalele malteze (Aiud, Arad, Baia Mare,
Cluj-Napoca, Oradea, Sfântu Gheorghe,
Sibiu, Timişoara, Târgu Mureș) se derulează alte activităţi sociale complementare: vizitarea de către voluntarii maltezi a
copiilor din centrele de plasament, pe care
îi angrenează în diferite activităţi: organizarea de spectacole cu ocazia sărbătorilor,
distribuirea de ajutoare umanitare, organizarea de excursii, concursuri, sprijinirea
copiilor talentați, oferirea unei mese calde
zilnice (Baia Mare – 10 copii nevoiași) şi
alte activităţi (oferirea de rechizite, spectacole, excursii, concursuri, ajutoare umanitare, etc.).
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Un an luminos pentru copiii de la „Inteligență creativă” – proiect after-school
Luna decembrie este cea care potențează poate cel mai bine sentimentele de bucurie, generozitate, deschidere și speranță. Ziua de
20 decembrie a fost una din zilele care a concentrat aceste trăiri, atât pentru elevii Școlii „Sfinții Voievozi”, beneficiari ai proiectului
”Inteligență creativă”, cât și pentru voluntarii maltezi implicați în această activitate.
Copiii au fost protagoniștii unei serbări reușite prin care au arătat roadele activităților derulate constant sub îndrumarea doamnei
învățătoare și cu sprijinul tinerilor voluntari bucureșteni ai Serviciului de Ajutor Maltez în România. Eforturile elevilor au fost răsplătite
cu aprecierile celor care derulează proiectul, dar și cu darurile primite de la mult așteptatul Moș Crăciun. Emoția și bucuria copiilor au
fost recompensa voluntarilor care cu consecvență și dăruire își dedică o parte din timpul și energia lor în activități educative cu acești
elevi.
Proiectul „Inteligență creativă” implementat de sucursala București a Serviciului de Ajutor Maltez în România în parteneriat cu
Școala cu clasele I-VIII nr. 1 „Sfinții Voievozi” a demarat în cursul anului 2012 și este dedicat elevilor cu vârste între 7 și 11 ani, care
provin din medii vulnerabile economic și social (SAMR București).
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Programe de prim ajutor
Pentru a putea participa la acţiuni cu specific
de intervenţie în urgenţe sub forma primului ajutor pre-medical, suntem preocupați în a asigura o
instruire de calitate în acordarea primului ajutor
membrilor asociației noastre. În anul 2012, 68 de
membri voluntari din cadrul sucursalelor și filialelor
SAMR din Arad, Baia Mare, București, Cluj-Napoca
și Timișoara au participat la cursuri de instruire în
prim ajutor de bază.
Proiectul „Școala Altfel”: Serviciul de Ajutor
Maltez în România s-a înscris în proiectul educațional „Școala Altfel”, lansat de Ministerul Educației,
Tineretului și Sportului. În săptămâna 2-6 aprilie
2012 voluntarii maltezi din Baia Mare, București și
Sfântu Gheorghe au pregătit și au derulat sesiuni
de informare în prim ajutor pentru elevi. Prezentări interactive, simulări, jocuri de rol, fișe tehnice
au fost mijloacele prin care elevii din școlile participante s-au întâlnit cu semnificația acordării
primului ajutor, au învățat pași elementari de intervenție, au conștientizat importanța actului cunoașterii măsurilor de prim ajutor și a ceea ce înseamnă
responsabilitatea fiecăruia în parte. Școlile la care
voluntarii maltezi au prezentat sesiunile de formare
în prim ajutor sunt: Școala Generală nr. 1 „Sfinții
Voievozi” din București, Liceul Teoretic „Székely
Mikó” din Sfântu Gheorghe, Colegiul Tehnic de
Transporturi Auto din Baia Sprie.
Demarat în anul 2009, în șase școli din Baia
Mare și Baia Sprie, proiectul „Prim ajutor în școală” a luat amploare în ultimii ani. Este foarte important ca elevii să fie mereu instruiți în domeniul
acordării primului ajutor pre-medical. Anual, noi
elevi din Maramureș se alătură proiectului. Cursurile au loc periodic la sediul SAMR Baia Mare.
Anul trecut au avut loc peste 100 de acțiuni
de acordare a primului ajutor în cadrul diverselor evenimente de către voluntarii maltezi din Baia
Mare, București, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe:
corturi și echipe de prim ajutor la festivaluri (14),
concerte (16), diverse competiții sportive (53), alte
evenimente (25) la nivel local și național, intervenții în caz de dezastre naturale (2 incendii de pădure - august 2012, intervenții asigurate de echipa de
prim ajutor din Baia Mare).
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Din Suedia, spre România – un
drum al responsabilității
Devotament, experiență, pricepere, energie și bună dispoziție
– iată o foarte scurtă caracterizare a voluntarilor maltezi din Baia
Mare. Sunt atribute care însoțesc fiecare acțiune a lor, și care le-au
asigurat un foarte bun renume în județul Maramureș. Ca atare, invitații la diverse evenimente cu specific medical și social din partea
diverselor instituții, companii, competiții sunt un firesc în fiecare an.
Paleta lor de acțiuni este foarte diversă, incluzând voluntariat la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș (1.307 de ore de voluntariat, 603 intervenţii), dar și transport de pacienţi în ţară şi străinătate
(Bucureşti, Zalău, Oraviţa, Suedia, Ungaria).
Acum ne vom opri asupra unei acțiuni inedite. Este vorba de luna
aprilie a anului 2012 când maltezii au avut o misiune cu totul specială. Ei au fost solicitați să asigure transportul și serviciile medicale aferente unui șofer de TIR, cetățean român, accidentat grav
în Suedia. Peste 4.400 de kilometri de parcurs, traversarea Mării Baltice, responsabilitatea aducerii în condiții de siguranță a
pacientului acasă nu i-au speriat pe cei trei voluntari maltezi care au răspuns prompt acestei cereri de maximă urgență. Folosind
ambulanța din dotare, ei s-au deplasat până la spitalul din localitatea suedeză Linköping unde șoferul din România fusese operat
imediat după accidentul suferit. Pe tot drumul de întoarcere acasă, pacientul a fost supravegheat de cadrele medicale specializate,
voluntare ale SAMR Baia Mare. Recunoștința familiei, sentimentul îndeplinirii unui serviciu vital pentru un semen aflat în nevoie stringentă de ajutor, aprecierea gestului lor de către reprezentanții spitalului suedez și chiar de comandamentul vaporului cu
care au traversat Marea Baltică le-au confirmat celor trei curajoși valoarea și consistența implicării lor. Felicitări, dragi prieteni!
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Programe de intervenţii în caz de dezastre naturale
Urmându-şi deviza „Păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor”, Serviciul de Ajutor Maltez în România şi-a dezvoltat serviciile
oferite în caz de dezastre naturale, intervenind în sprijinirea sinistraţilor şi diminuarea efectelor negative ale calamităţii, răspunzând atât
nevoilor primare ale victimelor dezastrelor, cât şi nevoilor pe termen lung, acţiuni traduse în ajutor sustenabil în comunităţile asistate.

Valul de frig extrem şi căderile masive de zăpadă au afectat grav partea de sud
şi sud-est a României, în februarie 2012.
Peste 70.000 de oameni au fost izolați în
localități complet înzăpezite. În acest context Serviciul de Ajutor Maltez în România împreună cu Habitat for Humanity
România au decis să își unească resursele pentru a veni în sprijinul celor care au
fost cei mai expuși și au avut cel mai mult
de suferit de pe urma condițiilor extreme. 200 de familii din mediul rural, fără
venituri stabile, bătrâni, familii cu mulți
copii sau persoane cu dizabilități din judeţele Vrancea și Brăila au fost sprijiniți
prin această intervenție de solidaritate.
Voluntarii maltezi din Sfântu Gheorghe și
București au distribuit kit-uri de urgență
și prevenție (unelte pentru mici reparaţii,
12

materiale pentru izolaţie, truse de prim
ajutor, echipamente simple pentru generarea căldurii, surse de iluminat, pături,
echipamente şi materiale utile în prevenirea inundaţiilor sau infiltraţiilor), au înlăturat zăpada din gospodării.
Frigul extrem, greu de îndurat (temperaturi până la -20 de grade) au afectat
pe termen lung locuitorii orașului Satu
Mare. Voluntarii maltezi din localitate au
venit în sprijinul semenilor lor, oferind
ceai cald și pâine cu untură în mai multe
zone ale orașului. Acțiunea a început în
luna decembrie 2011 și a continuat și în
lunile ianuarie și februarie 2012. Sute de
sătmăreni au beneficiat de această inițiativă.
Sucursala din Baia Mare a derulat în
luna februarie o acțiune de solidaritate cu

persoanele afectate de viscol, zăpadă și ger
din județele Buzău și Vrancea. Cetățenii
au fost încurajați să doneze alimente neperisabile și apă minerală în containere
amplasate în cadrul supermarketurilor
băimărene. Acțiunea de ajutorare a persoanelor sinistrate s-a derulat în colaborare cu M.A.I. și unitatea militară din Baia
Mare.
Voluntarii maltezi din Arad au răspuns prompt nevoilor semenilor lor care
au fost afectați de temperaturile extreme,
rămânând izolați și fără resursele necesare pentru a face față provocărilor naturii.
Zeci de pachete cu alimente și îmbrăcăminte au fost distribuite în iarna anului
2012 sinistraților din zona limitrofă a
Aradului.
Raport anual 2012

Programe spirituale
Preocuparea spirituală se regăsește permanent în direcțiile strategice ale SAMR. Fundamentul programelor
noastre o reprezintă valorile moral-creștine pe care încercăm să le punem în practică, să le conștientizăm în
viața noastră, să le transmitem mai departe generațiilor
viitoare. Pentru a ține vie flacăra spirituală, voluntarilor
maltezi le sunt propuse exerciții spirituale, pelerinaje, liturghii, momente de meditație. Acestea sunt adevărate
ocazii de a reînnoda legăturile dintre membri maltezi,
de a le reîntări angajamentul de a acționa pentru ajutorarea aproapelui, de a redescoperi dimensiunea spirituală a trăirii zilnice.
Exercițiile spirituale sunt organizate periodic în
cadrul filialelor și sucursalelor SAMR. Ele reprezintă o
adevărată invitație la momente de reflecție și împărtășire, la o cunoaștere de sine mai profundă, la deschiderea către aproapele.
Anual, sute de voluntari maltezi iau parte la cele
mai mari pelerinaje catolice din țara noastră: la Șumuleu Ciuc (jud. Harghita) cu ocazia sărbătorii Rusaliilor
și la Radna (jud. Arad), în cinstea preasfintei Fecioare
Maria. Totodată, o parte din persoanele cu dizabilități
beneficiare ale programelor SAMR, alături de voluntari însoțitori și membri ai Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta în România au ocazia de a participa
la pelerinajul internațional organizat anual la Lourdes
(Franța).
La nivelul sucursalelor și filialelor se organizează
și alte activități cu caracter spiritual, cum sunt studiul
biblic, calea crucii ecumenică (organizată la Sibiu),
lanțul rugăciunilor și uriașa coroană de advent (Târgu
Mureș), rugăciuni periodice.

Al 54-lea Pelerinaj Internațional al Ordinului de Malta la Lourdes
În fiecare an în luna mai, peste 5.000 de pelerini – membri ai Ordinului de Malta din întreaga lume, preoți, personal medical,
reprezentanți ai asociațiilor Ordinului se îndreaptă spre Lourdes însoțind persoane bolnave. Aici este cea mai potrivită ocazie
pentru cei aparținând Ordinului de Malta de a experimenta sentimente de solidaritate, responsabilitate, devotament, împărtășire, comuniune. Îmbrăcați în uniformele speciale și slujindu-i pe cei bolnavi sau persoane cu dizabilități, membrii Ordinului se
întâlnesc pentru câteva zile pentru a forma o comunitate internațională de credință și sprijin.
Asistarea celor bolnavi de dimineața devreme și până seara, programul complex și încărcat, momentele de reflecție și relaxare
conturează zile complete, însă nu lipsite de satisfacții. Ca de fiecare dată, acest pelerinaj, prin programul propus și experiența
trăită la fața locului, oferă o trăire religioasă profundă.
În anul 2012 delegația din partea României a reunit 19 persoane: reprezentanți ai Ordinului de Malta în România, ai Serviciului de Ajutor Maltez în România și persoane cu dizabilități. Au fost foarte impresionante liturghia în limba română la Grota
apariției Fecioarei Maria, procesiunea Sfântului Sacrament, binecuvântarea persoanelor bolnave, meditațiile și momentele de
rugăciune alături de mii de pelerini din toată lumea.
Cu adevărat cei prezenți au putut experimenta deviza care călăuzește Ordinul de Malta de secole întregi: „Tuitio fidei et obsequium pauperum”, adică „Păstrarea credinței și ajutorarea nevoiașilor”!
Raport anual 2012
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Tineretul Maltez din România
Tineretul Maltez din România
reunește aproximativ 400 de tineri
voluntari care de-a lungul fiecărui
an își dăruiesc energia, timpul, abilitățile în folosul celor peste 4.000 de
beneficiari ai serviciilor oferite de
SAMR. Paleta activităților lor este
bogată: de la acțiuni cu caracter social de întrajutorare a vârstnicilor, a
persoanelor cu dizabilități sau a copiilor proveniți din medii dezavantajate, la activități de prim ajutor, de
formare, spirituale și de recreere.

A XVII-a ediție a Taberei Naționale a TMR s-a derulat între 23-26 august la Centrul Social Maltez din Dorobanți, județul Arad.
Tabăra națională a Tineretului Maltez din România este cel mai mare eveniment al TMR care reunește tinerii voluntari maltezi din
întreaga țară. Tabăra dorește să ofere ocazia tinerilor de a se întâlni, de a se cunoaște mai bine, de a împărtăși trăirea valorilor malteze,
de a manifesta împreună spiritul maltez, de a petrece împreună momente de neuitat. În aceste zile tinerii voluntari sunt recompensați
pentru efortul depus pe parcursul întregului an. Tinerii au participat la ateliere, concursuri de gătit, concerte şi focuri de tabără.
A XVIII-a ediție a Taberei de muncă a avut loc în 19-22 august tot la Centrul Social Maltez din Dorobanți. Tabăra de muncă
este un prilej de a aduce o schimbare palpabilă în bine, în doar câteva zile, prin punerea în comun a energiei tinerilor maltezi. În vara
anului 2012, tinerilor le-au fost propuse activități la sediul filialei Dorobanți, de curățare a grădinii, pivniței și curții.
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Eurocamp este tabăra anuală a tinerilor voluntari maltezi din Europa. Anul
trecut ea s-a desfășurat între 25 august și 1
septembrie la Burkardroth, în Germania.
Peste 100 de tineri din 4 ţări (Ungaria,
Serbia, Germania şi România) s-au întâlnit pentru a face schimb de experienţă,
pentru a învăţa unii de la alţii, a se simţi
bine şi pentru a lega prietenii. Tinerii au
participat la diferite programe precum:
întreceri sportive, programe spirituale şi
culturale, excursii. Eurocamp oferă tinerilor oportunitatea de a experimenta ce
înseamnă o rețea europeană, de a întâlni
persoane din culturi diferite, de a împărtăși din proiectele de tineret derulate de fiecare în parte, de a consolida apartenența
la valorile malteze.
Întâlnirea conducătorilor de grupă (23-25 martie, Baia Mare) și cursul
de conducător de grupă (11-18 noiembrie, Şugaş Băi) sunt ocazii de formare și
schimb de experiență a celor angrenați
în coordonarea activităților de tineret.
În cadrul SAMR activităţile de tineret se
desfăşoară în grupe formate din 10-15 tineri. Pentru o ghidare bună a activităţilor
de tineret, conducătorii grupelor de tineret participă obligatoriu la un curs intern
Raport anual 2012

unde învaţă cum trebuie înfiinţată o grupă, care sunt fazele de evoluţie a unei grupe. Tot la curs primesc informaţii despre
stilurile de conducere, despre stilurile de
comportament ale membrilor grupei, despre dinamica unui grup dar și psihologia
acestuia.
În anul 2012 a continuat dezvoltarea
proiectului Centrul Multifuncţional de
Tineret de la Micfalău, demarat în 2005.
Până acum s-a realizat construirea a 7
case, dotarea parţială a acestora cu obiecte
sanitare, construirea pavilionului, conectarea la reţeaua de electricitate, asigurarea
apei potabile şi realizarea sistemului de
canalizare. În 2012 s-a construit clădirea
pentru încălzirea centrală pentru cele 7
căsuţe şi a început turnarea fundaţiei pentru clădirea centrală a centrului.
Tabere pentru grupele de tineret
și de copii maltezi sunt organizate ca o
perioadă de relaxare, dar și de formare
conform principiilor SAMR, în vederea
educării şi oferirii unor alternative adecvate de petrecere a timpului liber. Taberele
sunt coordonate de filiala Sfântu Gheorghe și se desfăşoară în localitatea Micfalău, pe durata a 7 zile.
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Programe de sprijin medical | Solidaritate
SAMR a derulat în cursul anului 2012
o serie de activități de asistență medicală în
sprijinul persoanelor nevoiașe.
Pe lângă serviciul gratuit, membri
maltezi au fost alături oferind înțelegere
și susținere pentru a ameliora suferința
acestor persoane cauzată de boală și situații materiale precare. Proiectele medicale
care completează serviciile sociale oferite
de SAMR sunt: cabinet medical, farmacie
și îngrijire la domiciliu la Timişoara, facilitarea accesului la servicii medicale a bolnavilor în Ungaria de către filialele Arad și
Timișoara, cabinet medical și consultanţă
psihologică la Găeşti, măsurarea glicemiei
și a tensiunii arteriale la Oradea.
Serviciul de Ajutor Maltez în România își găsește menirea în a fi alături de cei sărmani. Din păcate realitatea din țara noastră oferă
cifre îngrijorătoare, care se traduc în destine aflate în stare de vulnerabilitate extremă.
Conform Eurostat (organismul de
statistică al Uniunii Europene), 5 milioane de români trăiesc în condiţii severe de sărăcie, 1 milion de români nu
au încălzire, apă potabilă sau toaletă,
41.2% din populaţia României nu are
baie sau duş. Țara noastră continuă să
fie cea mai săracă țară din UE, după
Bulgaria. Criza financiară a afectat
grav România, astfel numărul persoanelor care necesită asistență socială a
crescut. Țara noastră ocupă ultimul loc
în Uniunea Europeană cu privire la bugetul alocat protecției sociale, grupurile
cele mai vulnerabile – șomeri, copii,
vârstnici, persoane cu dizabilități fiind
direct afectate.
SAMR derulează acțiuni în sprijinul acestora: de la ajutoare ocazionale (Aiud, Arad, Baia Mare, Blaj, Brașov,
Găești, Miercurea Ciuc, Oradea, Reșița,
Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș), acordate periodic pe baza
anchetelor sociale, la hrană pregătită de
voluntarii maltezi și distribuită celor mai
nevoiași (Satu Mare, Sfântu Gheorghe), la
dotarea instituțiilor (școli, spitale, cămine) din întreaga țară.
16
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Din solidaritate, o șansă pentru reîncadrarea în societate la Sfântu Gheorghe
Prima întâlnire cu domnul Tamás József, sau Jóska pentru prieteni, a avut loc cu 7 ani în urmă. Era în timpul derulării acțiunii „Ceai cald și sandviciuri pentru persoane fără adăpost”. Atunci, o persoană timidă, dar curioasă, a rămas până la finalul
programului zilei respective și și-a manifestat dorința de a vorbi cu președintele filialei. Am aflat că știa de maltezi mai de demult.
Abia acum și-a făcut curaj să vină să ne cunoască. Atmosfera de la fața locului, munca și devotamentul vizibil al voluntarilor
l-au cucerit. Jóska mi-a spus că vrea să ajute și el, să devină voluntar. Mi s-a părut extraordinar. Am văzut în el potențialul unui
om care vrea o schimbare, care caută ceva pozitiv în viață care să îl susțină. Imediat i-am oferit o șansă. A devenit un voluntar
activ și ne-a ajutat foarte mult. I-am propus un post de îngrijitor. După ce a dovedit că se pricepe bine și ne-a câștigat încrederea,
Jóska a primit un spațiu de locuit, o garsonieră la sediul filialei. I-am facilitat obținerea cărții de identitate. Datorită domiciliului
stabil, și-a deschis o firmă în regim de PFA (persoană fizică autorizată), cu care lucrează ca și coșar autorizat. Pentru noi povestea
simplă a lui Jóska este o poveste de succes, care ne oferă încrederea în activitățile derulate în sprijinul persoanelor marginalizate.
(Biszak József, președinte filiala Sfântu Gheorghe)
Solidaritatea în cifre la SAMR Sfântu Gheorghe în anul
2012:
• Voluntari: 175 membri activi și 35 membri susținători.
• Număr de beneficiari:
• Vârstnici: 180
• Copii: 131
• Familii: 535 de familii care au primit ajutoare materiale
în urma anchetelor sociale
• Persoane fără adăpost: 32 de persoane incluse în activități săptămânale
• Numărul orelor de voluntariat: aproximativ 95.812 de
ore (circa 1,5 ore/zi/persoană)
• Numărul pachetelor distribuite: 622 de pachete cu 10
feluri de alimente de bază și îmbrăcăminte, iar de Crăciun,
700 de pachete distribuite pe teritoriul județului Covasna
• Cantina socială: 720 de porții de mâncare pentru 18
nevoiași vârstnici
• Acțiuni de prim ajutor: 20 de intervenții la evenimente
sportive-culturale și dotarea noii ambulanțe primite de la
partenerii de la Malteser Hospitaldienst Austria.
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Promovare și atragere de fonduri
Pentru a asigura consecvența acțiunilor noastre, calitatea serviciilor și un număr cât mai mare de beneficiari deserviți, eforturile
SAMR s-au orientat și spre activități de atragere de fonduri. Iată doar câteva exemple:

A V-a ediție a Balului Caritabil Maria este o acțiune caritabilă organizată de
filiala Timișoara a SAMR pentru asigurarea continuității activităților din cadrul
Centrului Social Maltez. La ediția din anul
2012, care a avut loc în 8 septembrie, au
participat peste 200 de invitați din țară și
din străinătate. Balul a avut o deschidere
festivă prin discursul rostit de patronul
balului, ospitalierul Asociației Române
a Ordinului de Malta, contele Tibor Kálnoky, urmat de cuvântarea preşedintelui
filialei Timişoara, doamna dr. Bárányi
Ildikó. Balul Caritabil Maria le-a propus
celor prezenți un program artistic variat:
concert, tombolă, licitație, spectacol de
dans. Balul Caritabil Maria a reușit atragerea a aproximativ 20.500 de lei, sumă
care va ajuta Filiala Timișoara să își menţină capacitatea de funcţionare a serviciilor sociale la caracteristicile planificate
iniţial. Filiala Timișoara a dezvoltat de-a
lungul celor peste 20 de ani de activitate
mai multe programe: Căminul de bătrâni
Sfântul Ioan, Clubul seniorilor, Cantina
socială, programe pentru tineret și multe
altele. În încheiere, reluăm cuvintele con18

telui Tibor Kálnoky rostite la inaugurarea
balului: „Filiala Timișoara a avut curaj și
a riscat. Îmi reafirm încrederea că filiala
Timișoara a câștigat. Un traseu anevoios,
fără îndoială, însă cu beneficii care în timp
îi confirmă validitatea: sute de vârstnici
ale căror zile au fost înseninate, zeci de
susținători care prin sprijinul lor au confirmat încrederea în valorile umanității,
zeci de tineri care cresc zi de zi cu valorile
malteze. Cu adevărat pot spune că Filiala
Timișoara duce mai departe tradiția milenară a cavalerilor de Malta: „Tuitio fidei
et obsequium pauperum” – Păstrarea credinței și ajutorarea nevoiașilor.”
A XV-a ediție a Balului Caritabil de
la Aiud s-a desfășurat în data de 4 februarie 2012: Cu motto-ul „Pâinea noastră
cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”,
balul a avut drept scop asigurarea pâinii
pe parcursul anului 2012 pentru nevoiaşi,
familii cu mulţi copii, vârstnici cu pensii
mici. Balul Caritabil Aiud s-a derulat sub
înaltul patronaj al domnului Mihai Horaţiu Josan, Primarul Municipiului Aiud, al
domnului Ladányi Árpád, Comisar General al Gărzii Financiare şi al domnului

Francois Catto, Preşedintele Asociației
Române a Ordinului de Malta. Din fondurile strânse la bal s-a asigurat pâinea pentru aproximativ 50 de persoane din Aiud.
Baluri de caritate au mai fost organizate la
Brașov și Oradea.
Concertul caritabil de colinde „Un
zâmbet într-o viață amară” a ajuns la a
VII-a ediție. Este o acțiune organizată
anual de Tineretul Maltez din România,
sucursala Baia Mare, în preajma sărbătorilor de iarnă. Teatrul Dramatic din
localitate este gazda acestei manifestări.
Evenimentul se adresează prietenilor, colaboratorilor, partenerilor sucursalei, dar
și autorităților locale. Este un spectacol de
colinde preponderent folclorice, la care își
dau aportul artiști și grupuri vocale locale. „Nu se percepe taxă de intrare la acest
concert, însă sunt încurajate donațiile
pentru beneficiarii sucursalei, aproximativ 150 de copii proveniți din familii defavorizate socio-economic, pentru care Moș
Crăciun este într-adevăr un vis. Nimic nu
poate fi mai sincer și mai curat decât zâmbetul unui copil”, spun cu încredere tinerii
maltezi din Baia Mare.
Raport anual 2012

Moş Nicolae reînvie o tradiţie meșteșugărească la Cluj-Napoca
Miercuri, 5 decembrie 2012, o meserie veche urbană a prins viaţă cu ocazia
sărbătoririi lui Moş Nicolae, în centrul
orașului: lustragiii, acei meşteşugari care
se ocupau cu lustruitul pantofilor, au fost
întruchipaţi de reprezentanţi ai Asociaţiei Breasla Meşteşugarilor din Transilvania. În cadrul Târgului de iarnă devenit
deja tradiţie, trecătorii au avut ocazia de
a pleca cu pantofii lustruiţi în schimbul
unei donații. Lustruirea pantofilor a fost
realizată în beneficiul copiilor cu deficienţe neuromotorii din cadrul Grădiniței
Speciale Malteze. Această acţiune se află
la a III-a ediţie şi tinde să devină emblematică în cadrul Târgului de iarnă organizat la Cluj-Napoca, datorită succesului
şi interesului vădit de care s-a bucurat de
fiecare dată.

Porsche România – o poveste adevărată despre implicare socială și responsabilitate
În luna octombrie , Porsche România
a confirmat printr-un gest deosebit de generos angajamentul de implicare socială
și responsabilitate față de comunitatea în
care își desfășoară activitatea. Un autoturism marca Volkswagen Caddy a fost donat de Porsche România pentru a deservi
beneficiarii proiectului „Masa pe roți” derulat de sucursala București a Serviciului
de Ajutor Maltez în România. „Masa pe
roți” este un program de sprijin al persoanelor vârstnice care sunt imobilizate la
domiciliu din cauza vârstei înaintate sau
a bolilor de care suferă, având venituri
precare şi care nu beneficiază de sprijinul
aparţinătorilor.

Hotărârea Porsche România de a sprijini derularea programului „Masa pe roţi” este un gest care ne bucură şi ne emoţionează profund. În aceste momente în care situaţia economică a ţării îngreunează foarte mult traiul de zi cu zi al persoanelor vârstnice, susţinerea,
deja putem spune cu tradiţie, din partea Porsche România a acestei acţiuni demonstrează implicare şi responsabilitate faţă de comunitate.
Mulțumim Porsche România pentru sprijinul pe care ni-l acordă de ani de zile! Sunt cuvinte sincere de mulţumire din partea noastră,
şi mai ales din partea vârstnicilor, beneficiari ai acestei dovezi de generozitate.

ȘTIAȚI CĂ…

• Porsche România a oferit o mașină cu
suflet?
Mașina angrenată în proiectul „Masa pe
roți” desfășoară un parcurs al solidarității
înspre cei mai nevoiași membri ai comunității noastre. Pe parcursul unui an de zile,
autovehiculul va parcurge peste 16.000 km,
găsind luminița într-un complex labirint al
nevoilor!
• Prin sprijinul oferit de Porsche România,
20 de vârstnici din București au traiul mai
înseninat zi de zi?
Programul „Masa pe roți” oferă un sprijin
constant persoanelor în vârstă, prinse într-un cerc al vulnerabilității. „Ce m-aș face
fără voi?” îi interpelează domnul Marian
D., beneficiar, pe cei care îi duc hrana.
• Aproape 5.000 de porții de mâncare caldă
ajung în locuințele vârstnicilor singuri într-un an în capitală?
O dată cu înaintarea în vârstă organismul
slăbeşte şi o alimentaţie sănătoasă e esențială pentru a căpăta putere în combaterea
bolilor. Prin programul nostru venim în
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întâmpinarea şi soluţionarea acestor probleme ale vârstnicilor. Trei feluri de mâncare, suficient de consistente, le sunt oferite
zilnic, asigurând astfel aportul de nutrienți
care să le menţină sănătatea, și așa precară.
• Gestul de susținere al Porsche România
este atât de puternic încât frânge zidul sin-

gurătății?
Pentru beneficiarii proiectului, momentul întâlnirii cu reprezentantul Serviciului
de Ajutor Maltez în România este cel mai
așteptat. Sentimentele de izolare și neapartenență sunt provocate prin discuții, împărtășiri de noutăți, trăiri, gânduri, povești
de-o viață.
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Evenimente
Excelență în caritate la Timișoara.
Membrii Serviciului de Ajutor Maltez
în România filiala Timişoara au onorat
invitaţia domnului primar Nicolae Robu,
a Primăriei Municipiului Timişoara şi a
Consiliului Local Timişoara, de a participa în data de 18 decembrie 2012 la ceremonia Premiilor pentru Excelenţă.
Evenimentul s-a desfăşurat în Sala
de Consiliu a Primăriei Municipiului
Timişoara. La ceremonia de premiere
au participat doamna dr. Bárányi Ildikó (preşedinte SAMR Timişoara), prof.
Paul Éva (vicepreşedinte SAMR Timişoa-

ra), Adriana Cojocaru (director executiv
SAMR Timişoara în anul 2012), Larisa
Deatcu (responsabil comunicare şi relaţii
publice al SAMR Timişoara), domnul dr.
Bárányi Ferenc (vicepreşedinte SAMR) şi
drd. Alexandru-Claudiu Râţă (conducător Tineretul Maltez Timişoara). Întregii
echipe SAMR Timişoara i-a fost conferit
„Premiul Municipiului Timişoara pentru
Excelenţă în Implicarea Socială pe Anul
2012“. „Mă gândesc acum la faptul că
aprecierea dobândită astăzi ar fi putut să
o primească la fel de bine şi aceia care, în
urmă cu aproape un mileniu, au pornit pe

acelaşi drum, pentru ajutorarea nevoiaşilor
şi păstrarea credinţei. Ar merita şi ei aceste
aplauze, căci noi – în prezent şi pentru viitor – nu facem altceva decât să ducem mai
departe tradiţia în caritate! Ne bucurăm
de încrederea şi, mai ales, sprijinul comunităţii în mijlocul căreia şi pentru care ne
desfăşurăm activitatea. Fără oamenii din
jurul nostru, încercările noastre ar fi mult
mai dificile. Un mare „Mulţumim” tuturor,
care să îi cuprindă pe toţi aceia care cred în
această tradiţie: tradiţia în caritate!“ (Alexandru-Claudiu Râță – conducător TMR
Timişoara)

Iată pe scurt, de ce „excelență în caritate” la SAMR Timișoara în 2012
Resurse umane: 153 de voluntari și 30 de angajați
Beneficiari direcți:
• tineri/copii: 20
• adulţi: 49
• vârstnici: 134
• persoane cu deficiențe: 63
• familii în situaţii de criză socială: 100
Ore de voluntariat: 7.135
Număr de pachete distribuite celor nevoiași: 1.444
Număr de porții de mâncare distribuite: 36.500
Voluntarul senior al anului în România
Doamna Bárányi Ildikó, președinta filialei Timișoara a SAMR a fost desemnată „Voluntarul senior al anului 2012” în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor
în data de 12 decembrie la București. Domnia sa pe parcursul anului 2012 a derulat o activitate constantă, zi de zi, pentru coordonarea și susținerea activităților filialei, pentru asigurarea unor servicii de calitate în domeniul social pentru
timișorenii cei mai nevoiași, și totodată a întreprins eforturi susținute pentru
atragerea de fonduri, menținerea și dezvoltarea de parteneriate la nivel local și
internațional într-un context economic și social marcat de incertitudine și austeritate, reușind prin implicarea sa susținută să asigure fondurile de funcționare
și întreținere a filialei Timișoara a SAMR cu un buget de 1.116.100 lei pe an.
Totodată, doamna Bárányi Ildikó este membră în Comisia de etică a Serviciului
de Ajutor Maltez în România, care are ca scop urmărirea respectării valorilor și
principiilor care guvernează SAMR.
Iată ce mărturisește dumneaei: „Realizările din anul 2012 au presupus o susținută muncă în echipă. Rolul meu a fost inițierea, dezvoltarea şi planificarea pas
cu pas a activităților posibile, cu condiția ca scopul principal să rămână ajutorarea
neîntreruptă a celor nevoiași. A trebuit să am credința reușitei și puterea de convingere, să pot transmite acest crez tuturor colaboratorilor, voluntarilor sau angajaților, dar și partenerilor, sponsorilor şi beneficiarilor. Mulțumesc timișorenilor şi
partenerilor străini că au dat crezare mesajului meu și astfel am reușit împreună să
ameliorăm situaţia unui număr însemnat de persoane.”„Cu adevărat pot spune că
prin munca dumneaei, prin generozitatea, profesionalismul și determinarea care o
20
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însoțesc în fiecare zi, doamna Bárányi duce
mai departe tradiția milenară a cavalerilor
de Malta: „Tuitio fidei et obsequium pauperum” – „Păstrarea credinței și ajutorarea
nevoiașilor”. Este cu adevărat o persoană a
cărei dedicare și prezență pune în mișcare
mecanisme prețioase de sprijin, dezvoltare, sustenabilitate” (Barla Zsuzsa, Secretar
general, Serviciul de Ajutor Maltez în România).
20 de ani de parteneriat Malteser
Ludwigshafen și filiala Sfântu Gheorghe
În luna noiembrie 2012 maltezii din
Ludwigshafen au sosit în România. Au
trecut 20 de ani de când, animați de solidaritate, credință, deschidere umană și
dorința de a transmite mai departe valorile malteze ei au venit pe meleagurile
covăsnene pentru a sprijini derularea activităților în beneficiul celor mai nevoiași
membri ai comunității respective. Filiala
Sfântu Gheorghe era atunci la început
de drum. Așa s-au pus bazele unui parteneriat româno-german care a rezistat
provocărilor timpului și care în toți acești
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ani se traduce prin sute de beneficiari deserviți, prin prietenii autentice între cele
două organizații, prin inspirarea reciprocă a voluntarilor maltezi implicați în proiectele sociale. Mulțumim Malteser Ludwigshafen pentru tot efortul depus de-a
lungul acestor ani de a susține proiectele
malteze din Sfântu Gheorghe, dar și pentru prietenia trainică și sinceră!
80 de ani de relații diplomatice între
România şi Ordinul Suveran Militar de
Malta
În luna iunie a anului 2012 Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta a
organizat la București o recepție oficială
cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice între OSMM
și statul român. La eveniment au participat Excelența Sa, Franz Alfred Reichsgraf
von Hartig, Ambasadorul Ordinului în
România, alături de soția domniei sale,
membri ai Ordinului în România, ambasadori, nunțiul apostolic în România, E.S.
Monsenior Francisco-Javier Lozano, IPSS
arhiepiscopul romano-catolic Ioan Robu,

clerici, reprezentanți ai mediului de afaceri. Cu ocazia evenimentului, Președinția
României a transmis o scrisoare de felicitare. În mesajul domnului președinte Traian Băsescu se subliniază că, prin activitatea sa, Ordinul Suveran Militar de Malta
„ne-a dăruit experiența unei culturi a
carității și a solidarității” și a amintit sprijinul acordat prin intermediul Serviciului
de Ajutor Maltez sistemului românesc de
asistență socială.
Romfilatelia a marcat această aniversare prin emisiunea comună de mărci
poștale intitulată „Creștinătate și heraldică”, alcătuită dintr-o marcă poștală, un
plic prima zi, un carton filatelic și o carte
maximă.
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Zilele României
26 de persoane din România și Germania au participat la începutul lunii octombrie la Zilele României în frumosul
centru „Malteser Kommende Ehreshoven”. Acțiunea se derulează de 20 de ani:
este o întâlnire între reprezentanți ai filialelor și sucursalelor Serviciului de Ajutor
Maltez în România și partenerii acestora
de la Malteser Hilfsdienst e. V. Germania. Prezentarea proiectelor, împărtășirea
provocărilor întâmpinate, planuri de viitor s-au înscris în agenda discuțiilor celor
participanți. Pentru că, împreună, suntem
preocupați să ducem mai departe tradiția
carității!
Două filiale noi la SAMR: Micfalău și
Sfântu Gheorghe
Serviciul de Ajutor Maltez în România
se mândrește începând cu anul trecut cu
două noi filiale: Micfalău și Sfântu Gheorghe. Sucursala Sfântu Gheorghe a devenit
filială, iar în același timp, o nouă filială a
fost înființată: Micfalău. În doar câteva
zile de la consfințirea juridică a filialei
Micfalău a Serviciului de Ajutor Maltez în
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România, 12 persoane s-au înscris ca voluntari, iar alte 20 de persoane și-au anunțat intenția de a li se alătura. Unul din
obiectivele majore ale filialei Micfalău este
administrarea Centrul Multifuncțional
de Tineret din Micfalău, un centru care
va găzdui tabere pentru copii și tineret,
voluntari maltezi sau beneficiari ai proiectelor noastre (copii și tineri provenind
din familii cu venituri modeste, persoane
cu dizabilități, alte categorii de persoane
vulnerabile), cursuri de formare pentru
tineri și instruire în prim ajutor, activități
în sprijinul copiilor proveniți din familiile
vulnerabile socio-economic din satele învecinate (sprijin la lecții, consultație medicală, igienă, servirea hranei). Le dorim
succes în această inițiativă și ne alăturăm
zâmbetelor de pe fețele copiilor care se vor
zbengui veseli într-un climat de prietenie
și încredere.
O nouă ambulanță în serviciul celor
aflați în nevoie
Asociația Malteser Hospitaldienst
Austria a făcut un gest extraordinar, deopotrivă generos, donând o ambulanță

în valoare de 22.000 de euro asociației
noastre; totodată este o inițiativă care înseamnă recunoaștere, încredere, apreciere
a serviciilor prestate de noi pe parcursul
anilor, la nivelul întregii țări, în programul
de asistență și acordare a primului ajutor.
Doi voluntari reprezentanți ai Asociației Malteser Hospitaldienst Austria au
sosit din Viena în iunie 2012 cu o ambulanță marca Renault Master FDIII care va
deservi filiala Sfântu Gheorghe a SAMR în
acțiunile de prim ajutor.
La preluarea autoutilitarei doamna
Barla Zsuzsa, Secretarul general al SAMR,
le-a transmis colegilor din Austria câteva
cuvinte de recunoștință din partea asociației:
„Mulțumim încă o dată prietenilor de
la Malteser Hospitaldienst Austria pentru
această formă consistentă de susținere și
apreciere, prin intermediul căreia sperăm
să fim prezenți într-o manieră eficientă și
profesionistă în serviciul celor care necesită
sprijinul nostru.”
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Dezvoltare organizațională și networking
Preocuparea de a oferi servicii de calitate beneficiarilor proiectelor noastre, și în același timp de a dispune de personal și voluntari
formați în domenii specifice, reprezintă o constantă organizațională. Ca atare, cursuri de formare, conferințe, consultanță sunt propuse
celor implicați în derularea programelor malteze. O componentă a procesului de învățare o constituie apartenența asociației noastre la
mai multe rețele naționale.
Strângere de fonduri – Cinci persoane din partea Serviciului de Ajutor Maltez în România au participat la cursul de „Atragere
de fonduri din comunitate” organizat la Cluj-Napoca de Asociația pentru Relații Comunitare. Cei prezenți au aflat despre metode și
tehnici, exemple de bune practici, provocări, surmontarea dificultăților, dar și noi instrumente care pot fi folosite cu succes în eforturile de a asigura resursele financiare necesare proiectelor.
Curs de formare – Trei persoane au
participat la cursul „Asistent de călătorie
pentru persoane cu dizabilităţi motorii”
în Germania, la Krautheim între 5-11
noiembrie. Cursul a fost organizat de
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, e. V. care găzduiește un complex
dedicat persoanelor cu dizabilități: centru
rezidențial și ateliere ocupaționale. Participanții, proveniți din Germania, Ungaria,
Turcia și România au avut ocazia timp de
6 zile să cunoască cadrul teoretic al acompanierii persoanelor cu dizabilități, să afle
cauzele și diversele forme de manifestare
ale dizabilității, dar și să experimenteze
practic ce înseamnă însoțirea și îngrijirea
persoanelor cu diverse deficiențe. Parte
integrantă a acestei sesiuni de formare a
fost și vizitarea centrului și a atelierelor
ocupaționale: ateliere de reciclare a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice, tipografia proprie, atelier de
grădinărit, atelier de creație, ateliere de
ambalat diverse obiecte.
Consultanță – Începând din anul 2010 și până în anul 2012, Secretariatul general al Serviciului de Ajutor Maltez în România
a apelat la servicii de consultanță externă: dezvoltare strategică, adaptarea operaţională şi structurală, profesionalizarea serviciilor,
managementul voluntarilor, ghidaj individual pentru angajați, s-au înscris în acest proces.
Apartenența la rețele – În anul 2012 Serviciul de Ajutor Maltez în România a devenit parte a Federației „Organizația Națională
a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR): o federație constituită din organizații neguvernamentale ale persoanelor cu
dizabilități și pentru persoanele cu dizabilități, care dezvoltă programe vizând egalizarea șanselor, integrarea și incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități. Totodată, din iunie 2012 SAMR este parte a Grupului de Lucru pentru Asistență Umanitară din cadrul
Federației Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), alături de ADRA România, Caritas România, Habitat for
Humanity România, Salvați copiii și World Vision.
Dezvoltarea capacității IT la SAMR – proiectul a fost derulat în noiembrie 2011- februarie 2012 în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat
şi public”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului este de 99.802,64 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 65.774,21 lei. Proiectul a fost implementat în localităţile Cluj-Napoca, Baia Mare şi
Sfântu Gheorghe, vizând achiziția a 10 calculatoare și realizarea a 3 conexiuni la internet broadband.
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Raport financiar
Ajustări
contabile: 2 %

VENITURI 2012
• Cotizații și contribuții 463.331 lei
• Donații și sponsorizări 1.493.687 lei
• Dobânzi bancare 142.980 lei
• Resurse obținute de la bugetul de stat
și bugetul local 702.897 lei
• Finanțări din străinătate 966.680 lei
• Alte venituri 352.021 lei
• Ajustări contabile 100.486 lei
Total 4.222.082

Alte
venituri: 8 %

Cotizații și
contribuții: 11%

Finanțări din
străinătate: 23 %

Resurse obținute de la
bugetul de stat și bugetul local: 17 %
Dobânzi
bancare: 4 %

Donații și
sponsorizări: 35%

Cheltuieli administrative și de
birou: 6 %
Investiţii: 6 %

CHELTUIELI 2012
• Cheltuieli administrative și de birou 580.500 lei
• Transport, deplasări 103.966 lei
• Ajustări contabile (diferențe de
curs valutar, deprecieri) 22.302 lei
• Cheltuieli cu programele sociale
3.278.271 lei
• Investiții 237.043 lei
Total 4.222.082 lei

Transport,
deplasări: 2 %
Ajustări
contabile
(diferențe de
curs valutar,
deprecieri):
0%

Cheltuieli cu
programele sociale: 78%
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Date de contact
Secretariatul general

400031, str. Nuferilor nr. 1, ap. 9,
Cluj-Napoca
Telefon: 0264 595 801; Fax: 0264 592 714
E-mail: maltez@maltez.ro
www.maltez.ro
Secretar general: Barla Zsuzsa

Aiud – jud. Alba

515200, Str. Ion Creangă, nr 3
Telefon: 0258 861 572, 0723 466 322
Conducător sucursală: Fari Palkó Ilona

Arad – jud. Arad

310084, Str. Episcopiei, nr 32
Telefon: 0257 282 010, 0726 127 170
E-mail: aradmalta@yahoo.com
maltezarad93@yahoo.ro
Președinte filială: Farkas Victoria Ana

Baia Mare – jud. Maramureş
430291, Str. Progresului, nr 17B
Telefon: 0751 073 176
www.maltezbm.ro
Conducător sucursală: László Erika

Blaj – jud. Alba

515400, B-dul Republicii, nr. 57
Telefon: 0724 265 703
Președinte filială: Darius Crişan

Braşov – jud. Braşov

500026, Str. Mureşenilor, nr. 19
Telefon: 0741 317 351
E-mail: horvath_judit@hotmail.com
Conducător sucursală: Horváth Judit

Bucureşti

011051, Bd. Alexandru Ioan Cuza,
nr. 23, sector 1
E-mail: samr.bucuresti@gmail.com;
bucuresti@maltez.ro
www.voluntarmaltez.ro
Conducător sucursală: RucsandraMonica Novotny
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Cluj-Napoca – jud. Cluj

Adresă sucursală: 400139, Str. Ion
Viteazu, nr. 1
Adresă corespondenţă: Marcuș Etelka,
400304 str. Eremia Grigorescu 126, ap 13
E-mail: maltez.cluj@gmail.com,
etmarcus@yahoo.com
Telefon: 0745 515 279
Conducător sucursală: Marcuș Etelka

Dorobanţi – jud. Arad

315201, Str. Principală, nr. 67-68
Telefon: 0257 535 174, 0720 062 987
E-mail: maltadorobanti@yahoo.com
Președinte filială: László Ludovic –
Rudolf

Micfalău – jud. Covasna

527115, Str. Pârâului, nr. 65C
Telefon: 0744 561 274
E-mail: tischlerf@yahoo.com
Preşedinte filială: Tischler Ferenc

Sfântu Gheorghe – jud. Covasna
520041, Str. Pescarilor, nr. 34/B
Telefon: 0267 351 702; 0727 768 073
E-mail: sfgheorghe@maltez.ro
Președinte filială: Biszak József

Târgu Mureş – jud. Mureş

540313, Str. Livezii, nr. 1
Telefon: 0265 217 799, 0265 233 117,
0728 332 006
E-mail: muresmaltez @yahoo.com
Conducător sucursală: Tulit Victoria

Timişoara – jud. Timiş

300239, Str. Ciprian Porumbescu,
nr. 32, ap. 17
Telefon/fax 0256 498 010, 0356 410 444
E-mail: tmsamr@yahoo.com
Președinte filială: dr. Bárányi Ildikó

Miercurea Ciuc – jud. Harghita

530211, Str. G. Coşbuc, nr. 50
Telefon: 0266 621 383, 0722 271 016
Conducător sucursală: Fikó Csaba

Oradea – jud. Bihor

410025, Str. Republicii nr. 26
Telefon: 0359 175 565; 0740 362 416
E-mail: gyongyibruncsak@gmail.com
Președinte filială: Bruncsák Gyöngyi

Satu Mare – jud. Satu Mare

440078 B-dul Traian, nr. 31
Telefon: 0261 715 220; 0261 714 955,
0744 517 318
Conducător sucursală: Pallai Kristóf

Sibiu – jud. Sibiu

550163, P-ţa Mare, nr. 2
Telefon: 0269 211 508; 0742 433 175
Conducător sucursală: Mihaela Costeiu
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Mulțumiri
Dorim să le mulțumim tuturor acelora care ne-au fost alături și în cursul anului 2012. Sprijinul lor înseamnă
încredere și apreciere a eforturilor noastre. Vă suntem recunoscători în numele celor peste 4.000 de beneficiari.
Mulți parteneri/finanțatori externi, sponsori, autorități locale și de stat, parteneri locali ne-au ajutat să ducem
mai departe tradiția carității.
Aiud

Malteser Hasselroth, Germania,
Logos, Brutăria „Nelly”, Ipec, Cofetăria „Corina”, Binal Mob, Hotel „Muntean”, Florăria „Gemina”, Billa România, Primăria Municipiului Aiud, Consiliul Local Aiud

Arad

„Rumänien Hilfe” Herzogenrath, Germania, Malteser Schlüchtern-Elm, Germania, Malteser Hildesheim, Germania, Consiliul
Local Municipal Arad, Direcţia de Asistenţă Comunitară Arad,
Asociaţia „Caritas” Gai, Terapeutica Chişineu Criş, Consiliul Local Municipal Mişca, Dl. Bognár Levente – viceprimar Arad

Baia-Mare
Secretariatul General

Victor şi Alexandra Baillou, Franz Alfred von Hartig, Asociaţia
Română a Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta, Malteser
Hilfsdienst/Auslandsdienst Germania, Global Fund for Forgotten People, Malteser Trier, Germania, Malteser Hospitaldienst
Austria, Porsche România, Kapsch, EBS România, Robert Bosch, SoftVision, United Way România, Parohia Romano-catolică Sf. Mihail Cluj, Ambient, Zeta Petroleum, Iulius Mall Cluj,
REAL România, AUCHAN Cluj, Billa România, Arta culinară,
BSH Electrocasnice, Univer Product Romania, Apetit Catering,
Brutăria Crinelisei, Admen Media, Perfect Floorplans, Bochemie
Romania, dr. Árpád Matláry, Herbert Kordes, Aurelia Cristea
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Sachsen-Anhalt –
Thüringen, Germania, Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte e.V, Krautheim, Germania, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Agenţia Judeţeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, Primăria şi Consiliul Local
Cluj-Napoca, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Clujul Pedalează, Fundația Ruhama, Caritas Eparhial Greco-catolic Cluj, Habitat for Humanity România, Studioul
Teritorial al Radioteleviziunii Cluj, Consiliul Naţional Român
de Resuscitare, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, Serviciul pentru Asistenţă în Situaţii Speciale, Facultatea de Matematică Informatică UBB Cluj, Federația “Organizația Națională a
Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR), Platforma
Română a Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare
(FOND) – Grupul de Lucru pentru Asistență Umanitară, RoRec
- Asociația pentru reciclare
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Malteser Dorsten, Germania, Malteser Warendorf, Germania,
Școala „St. Martin” din Sendenhorst, Germania, prin programul „Kinder Helfen Kindern”, Malteser Regensburg, Germania,
Serviciul Maltez de Ambulanță din Budapesta, Ungaria, BILLA
România, REAL Baia Mare, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al
județului Maramureș, Asociația Autism Baia Mare, Cotidianul
„Glasul Maramureșului”, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto
Baia Sprie, Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie, Școala nr. 2 pentru
Copii cu Deficiențe Baia Mare, Liceul teoretic „Németh László”
Baia Mare, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, Școala Generală „George
Coșbuc” Baia Mare, Școala Generală „Lucian Blaga” Baia Mare,
Școala Generală „Nicolae Iorga” Baia Mare, Liceul de Artă Baia
Mare, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetul Marmației, Grupul Școlar de Industrie Ușoară Sighetul Marmației, Grupul Școlar Forestier Sighetul Marmației, Liceul Teoretic „Regele Ferdinand” Sighetul Marmației, Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Sighetul
Marmației, Liceul Teoretic „Leovey Klára” Sighetul Marmației,
Repka Electronics, Escalia Craus, Adiss S.A., Tipografia Eurotip,
Brutăria Rosario, ACO Distribution (Service Fiat), Agastia Serv
(Service Ford), ROBOT (Service Volkswagen), R&B COM (Brutăria Baia Sprie), Electromobile (Quickmobile), Saralex., Coravit, Neotherm, Ambient urban.

Raport anual 2012

Brașov

Biserica Romano-catolică din Braşov

Bucureşti

Zeta Petroleum (Romania), Porsche România, Pss-Prosoft Solutions,
Comunitatea iezuiţilor din Bucureşti,
Asociaţia Română a Ordinului de Malta,
Asociaţia Pentru Politici Sociale, Asociaţia Clubul Sportiv Român, Societatea de
Ambulanţă Bucureşti Ilfov, Audiconsult,
Agama, Teatrul de Operetă Ion Dacian,
Teatrul Metropolis, Organizaţia Naţională
Cercetaşii României, Ikhaya Drum, Bosch România, SC Teko SRL, Chic’n’Art, Tis
Farmaceutic, persoane fizice

Cluj-Napoca

Malteser St. Ingbert, Germania, Malteser
Jugend Ruhrbistum, Germania, Parohia
Romano-catolică Sf. Maria, Cluj-Napoca,
Parohia Sf. Mihail, Cluj-Napoca, United
Way România, Fundația Rosa Mystica

Dorobanţi

Malteser Bleialf, Germania, Rotary Club
Cochem–Zell, Germania, Ministerul
Muncii, Familiei si Protecției Sociale, Primăria Comunei Dorobanți, Școala Generală “Páter Godó Mihály” Dorobanţi,
Fundația ”Sfântul Francisc” Deva, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”- Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și
Asistență Socială Arad, Uniunea Artiștilor
Plastici Arad, Agrodor Dorobanți, Galenus, Helio Optica, Exagreen Dorobanți,
Isado Shoes, persoane fizice din localitate
și din alte localități

Micfalău
Matabe

Miercurea Ciuc

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita
Fundaţia „Sf. Francisc”

Raport anual 2012

Oradea

Consiliul Județean Bihor, Fundația Communitas, Ecosafe, Freundeskreis Oradea
Vs-Villingen e.V, Persoane fizice cu 2%

Satu Mare

Fundaţia Csilla von Beoselager, Malteser
Fulda, Germania, Malteser Hasselroth,
Germania, Familia Gisella und Georg
Mengdehl – Freiburg, Germania, Comunitatea parohiei Romano-catolice Sf.
Treime – Freiburg, Germania, Familia
Tóth László Vonhaz, Gati Const, Bodnar,
Evolys, Sam-Mills, Hutton, Fundaţia Wilhelm Oberle-Staufen, Nagy Textile, Todoran Elisabeta - Carei, credincioșii parohiilor romano-catolice din Botiz, Foieni,
Ciumești, Sanislău

Sfântu Gheorghe

Malteser Ludwigshafen, Germania, As
Creation Tapeten Stiftung, Germania,
Karl Albert Knichel, Germania, Klara
Stemler Stiftung, Germania, Malteser Jugend Würzburg, Germania, Arcon, Bertis, Madexport, Kovamat, SICOMCOOP,
Direcția Județeana pentru Sport şi de Tineret, Consiliul Local Sfântu Gheorghe,
Consiliul Județean Covasna, Fundația
Communitas, Tehno-Star, Malteser Fulda
Germania, Malteser Kerzell, Germania,
persoane fizice

Sibiu

Malteser Jugend Würzburg, Germania
Aerotravel, Samaritană, Ceprocs

Târgu Mureş

Malteser Mainz, Germania, Pâinea de
casă Kovács, Reea Infinit, Tordai, Fazakas,
Lukács, Darina, Mures Moll, Romur, PS.
Haus., Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Miercurea Nirajului, Primăria Şincai,
Direcția Județeană Ocolul Silvic, Parohiile
Romano-catolice din Târgu Mureş, Prodimpex Ikebana, Editura Pallas Akademia
Miercurea Ciuc, Şcoala Generală nr. 7
Târgu Mureş, persoane fizice.

Timişoara

TehnoDent Poka, Hidrotim, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Primăria Municipiului Timişoara, Cantina
de Ajutor Social Timişoara, Galeriile Acacia Art, Fornetti, Conte Kálnoky Tibor –
Ospitalier al Ordinului Suveran, Militar
şi Ospitalier al Sfântului Ioan Botezătorul de Ierusalim, de Rodos şi de Malta în
România, Cabinet şi laborator Dr. Kabai,
Esotera – Petrea Florica, Aquatim, Salon
de Înfrumuseţare Monica, Tifel – Tamás
Péter, Császár Lajos, Cofetăria Codrina,
Cramele Recaş, Trupa Shake, Fabrica de
Bere Timişoreana, Fekete Nagy László,
Heti Új Szó, Horváth Piroska, Hotel Streliţia, Kertész Éva, Mihaela Tarhuna, Nagy
Krisztina, Găurean Cristina, Mugur Şerdean, Camil Mihăiescu, Mederle Narcisa,
Iva Berghmann, Molnos András, Christian Rudik, Predan Ingrid, SAMR Dorobanţi, Andreas, Datamax – Iosif Oszlansky, Randler, Redona Travel – Sere Monica,
Strasino Vod – Iftimiciuc Daciana, Vista
Vision, Fiore, Nüszl Minadora, TVR Timişoara, Radio Timişoara, Popa’s – Ştefan
Popa, Teatrul German de Stat Timişoara,
Teatrul Maghiar de Stat Csíky Gergely
Timişoara, Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara, Filarmonica Banatul
Timişoara, Opera Română Timişoara, Fizio Center, Biserica Evanghelică Bergisch
Gladbach – Werner Meyndt, dr. Mihaela
Brengelman, Triumf des Herzens Hilfe für
Ost Europa – Pater Rolf Filipp (Schönenberg - Elveţia), Asociaţia Banater Schwaben din Austria – Maria Ritter, Biserica
Katholische Kirchenstiftung Hl.Blut – Dr.
Ruth Panka, Ing. Ladislau Tamás, Malteser
Düisburg Germania – Ursula Pavelescu,
Roes Wolfgang, Malteser Jülich Germania
– Dr. Dieter şi Gudrun Scheidt, Pfarrverband Heilig Blut/St. Martin in Landshut
– Czumbel Ludwig, Ing. Edmund Sárossy,
Váradi Kalmár László
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Serviciul de Ajutor Maltez în România
Secretariatul General

400031, Cluj-Napoca, Str. Nuferilor, nr. 1, ap. 9
Tel: 0264 595 801, Fax: 0264 592 714
E-mail: maltez@maltez.ro
CUI: 4289018, cont IBAN RO81BACX0000003026889000
Unicredit Ţiriac Bank Sucursala Matei Corvin, Cluj-Napoca

Serviciul de Ajutor Maltez in Romania

www.maltez.ro

