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Tineretul Maltez din România (TMR) este 
structura de tineret din cadrul Serviciului de 
Ajutor Maltez în România care numără aproape 
400 de tineri entuziaşti în întreaga ţară. Cu 
consecvenţă, ei îşi dăruiesc energia, timpul şi 
abilităţile în folosul beneficiarilor serviciilor 
sociale oferite de SAMR. Conducătorul 
TMR ales în anul 2013, Ghiţă Breban, ne 
mărturiseşte ce înseamnă pentru el apartenenţa 
la această grupare.

„Acum 13 ani când am început să activez 
în cadrul Serviciului de Ajutor Maltez în 
România, am avut şansa extraordinară de 
a întâlni oameni care să mă facă să înțeleg 
ce înseamnă cu adevărat să fii voluntar. 
Voluntariatul în cadrul unei asociaţii care se 
ocupă cu acte de caritate este autentic atunci 
când îţi dorești să ajuţi, eşti preocupat ca 
aproapele tău să o ducă mai bine, vrei să îi 
întinzi o mână de ajutor atunci când are nevoie. 

De ce am ales să fac parte din Tineretul Maltez 
din România? Pentru că este o grupare care 
se bazează pe principii creștine, pe aceleași 
valori care mi-au fost insuflate şi de părinţii mei, 
valori cu care am crescut şi m-am format ca om. 
Mai mult, m-a atras diversitatea activităților, pe 
care nu le-aş fi găsit în alte organizaţii de tineret: 
acţiuni cu vârstnici, copii, persoane cu dizabilităţi 
sau persoane greu încercate de viață, activităţi de 
acordare a primului ajutor, activități spirituale şi mai 
ales activităţi specifice de tineret. Cel mai mult mă 
regăsesc în activităţile sociale şi spirituale. Cea mai 
dragă activitate este Concertul caritabil de Colinde 
„un zâmbet într-o viață amară” pe care îl organizăm 
la Baia Mare an de an în beneficiul copiilor nevoiaşi, 
ajuns la a 9-a ediție în 2013. 

Este o onoare să fiu membru TMR şi să îmbrac 
haina cu inscripțiile malteze. Pe parcursul anilor, 
participând şi organizând diferite activităţi, am 
dobândit experiență şi abilități care îmi sunt de 
folos atât în viața mea profesională, cât şi ca artist 
(în timpul liber, pe lângă activităţile de voluntariat, 
Ghiţă este interpret de muzică populară – n.r.). 
Disciplina, spiritul organizatoric şi de echipă m-au 
ajutat foarte mult.

Dacă te implici şi pui suflet în ceea ce faci, evoluezi. 
Am aderat şi eu la TMR alături de mai mulţi prieteni 
din dorinţa de a face voluntariat. Apoi am participat 
la cursul de conducător de grupă unde m-am format 
ca lider, urmând a-mi înfiinţa propria grupă de 
tineret, ca mai apoi să fiu ales ca şi Conducător de 
Tineret al SAMR Baia Mare. După ani de muncă a 
venit o altă provocare şi anume aceea de a prelua 
conducerea Tineretului Maltez pe plan naţional. 
Această funcție mi-a adus o responsabilitate şi 
mai mare, dar şi o împlinire. Am alături de mine 
o echipă cu care colaborez foarte bine, colegii din 
Cercul de Conducere al TMR, alături de care ne 
propunem să facem lucruri frumoase şi măreţe. 
ne dorim să facem cât mai cunoscută organizația 
noastră, să atragem şi mai mulți tineri şi să ne 
extindem gama de activităţi, fără a ne abate de la 
principiile şi deviza organizației. Această structură 
de tineret trebuie să se regăsească în opțiunea 
copiilor şi a tinerilor de a-şi petrece timpul liber. 

nu regret nici o clipă că am ales să fac parte din 
Tineretul Maltez, că am ales să îmi petrec timpul 
liber alături de tineri dornici de a face fapte bune. 
Sunt momente când parcă aş renunța, însă ceva 
din mine îmi spune că întotdeauna voi găsi timp şi 
resurse pentru a face şi acest lucru. TMR face parte 
din viața mea, este o a doua familie şi îmi doresc să 
resimtă acest lucru fiecare membru al organizației 
noastre.”

Cuvânt înainte

Cu drag, 
Gheorghe Breban
Conducător al Tineretului Maltez din România
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Unde 
ajutăm?

Serviciul de Ajutor Maltez în România (SAMR) este o asociaţie non-profit cu 
sediul central la Cluj-napoca. De peste 20 de ani, prin intermediul filialelor 

şi sucursalelor din ţară, derulăm programe în beneficiul celor aflaţi în nevoie 
– vârstnici, bolnavi, persoane cu deficienţe şi alte grupuri vulnerabile. 1200 de 
voluntari se implică în mod constant pentru a-i ajuta să ducă o viaţă demnă, fără 
distincţie de etnie, religie, sex sau apartenenţă politică. Valorile creştine şi principiile 
umanitare se află la fundamentul acţiunilor noastre: Serviciul de Ajutor Maltez 
în România este purtătorul misiunii Ordinului Suveran de Malta, „Tuitio fidei et 
obsequium pauperum”, adică „Păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor”.

Satu Mare

Baia Mare

Cluj-Napoca

Oradea

Sibiu
Braşov

Sf. Gheorghe

Micfalău

Miercurea Ciuc

Bucureşti

Târgu Mureş

Sighetu Marmaţiei

Aiud

Blaj

Timişoara

Arad

Dorobanţi
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Ce înseamnă  
ajutorul nostru?

Programe pentru copii şi tineri
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, 
voluntarii maltezi din întreaga țară le propun celor mici o 
serie de activități.

Programe pentru vârstnici
Filosofia programelor noastre este de a veni în sprijinul acestui 
segment al populației pentru o bătrânețe mai demnă. 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.

Programe pentru persoane cu dizabilităţi
Scopul principal al programelor pe care le derulăm pentru 
persoanele cu deficienţe este integrarea în comunitate.  Dorim 
să le oferim contexte şi şanse favorabile de apartenenţă la 
societate. Acordăm o atenţie specială persoanelor cu deficienţe 
locomotorii şi asociate prin proiecte adresate copiilor, tinerilor şi 
vârstnicilor.

Intervenţii în caz de calamitate
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.

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 
4000 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.

Prim ajutor
Instruirea în domeniul primului ajutor de bază şi 
participarea la acţiuni cu specific de intervenţie în urgenţe 
sub forma primului ajutor premedical este una din 
preocupările cu tradiţie ale asociaţiei noastre.

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.
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Programe   
pentru vârstnici

„Masa pe roţi” 
este un proiect de suflet al Serviciului 
de Ajutor Maltez în România care se 
derulează la Bucureşti, Cluj-napoca 
şi Timişoara: zilnic, o masă caldă, 
sănătoasă, le este transportată şi oferită 
gratuit vârstnicilor imobilizaţi în 
locuinţele lor, bolnavi, slăbiţi de vârstă şi 
cu venituri foarte mici. Totodată aceştia 
au ocazia de a petrece câteva momente 
cu reprezentanţii asociaţiei noastre, cei 
care se asigură că hrana le ajunge în cele 
mai bune condiţii acasă. 129 de seniori 
din ţară au beneficiat de acest serviciu: 
21 de persoane la Bucureşti, 23 la Cluj-
napoca, 85 la Timişoara. Anul 2013 
a însemnat peste 42.000 de porţii de 
mâncare caldă servite.

Căminul pentru persoane vârstnice 
„Sfântul Ioan” din Timişoara
oferă din anul 1992 fără întrerupere 
servicii de îngrijire pentru acei vârstnici 
care nu beneficiază de sprijin din partea 
familiei şi care au venituri mici. 20 de 
seniori au parte de cazare decentă, hrană 
sănătoasă şi atent pregătită, asistenţă 
medicală şi diverse terapii.

Hrană caldă şi preocupare la „Masa 
pe roţi”, Bucureşti.
Foto: SAMR Bucureşti

Cantina socială 
este un program destinat vârstnicilor 
care se pot deplasa în afara domiciliului. 
Ei primesc zilnic o masă caldă gratuită 
într-un centru special amenajat. 50 
de vârstnici au beneficiat de mâncare 
în cadrul filialelor din Dorobanți 
(15 persoane), Sfântu Gheorghe (20), 
Timişoara (15). la Dorobanți, pe lângă 
vârstnici, masa caldă le este oferită și 
rezidenților Căminului pentru persoane 
cu deficienţe locomotorii și asociate 
(35 de persoane), copiilor nevoiaşi de la 
Fundaţia „Sfântul Francisc” şi se găteşte 
hrană caldă şi pentru 15 copii de la 
grădiniţa din localitate. Cantina Socială 
„Aurelian Balint” a SAMR Timişoara 
deserveşte şi cei 85 de beneficiari 
ai „Mesei pe roţi”, dar şi rezidenţii 
căminului „Sfântul Ioan”.

Cămin pentru persoane vârstnice
Cluburile seniorilor
Cantină socială Îngrijire la domiciliuMasa pe roţi

Activităţi sociale complementare
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Pentru că  hrana este esenţială, 
venim în sprijinul a peste 580 de 

vârstnici din întreaga ţară, oferindu-le 
o masă caldă zilnică, hrană rece, pâinea 
cea de toate zilele, pachete alimentare 
sau mâncare gătită cu ocazia diverselor 
evenimente. În 2013 au fost distribuite, 
pe lângă hrana caldă menţionată 
anterior, 21.570 de pachete cu gustare 
rece, mii de pâini, peste o mie de 
pachete cu alimente vârstnicilor la Aiud, 
Bucureşti, Cluj-napoca, Dorobanţi, 
Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, 
Timişoara.

Preocupaţi faţă de situaţia 
persoanelor vârstnice aflate într-o 
situaţie de risc ridicat de vulnerabilitate, 
voluntarii sucursalei Târgu Mureş se 
simt datori să le fie alături printr-un gest 
simplu: oferirea pâinii zilnice. Astfel, 
din anul 2006, pâinea cea de toate zilele 
sau „Pâinea Sfântului Anton” cum o 
denumesc voluntarii după modelul 
sfântului preocupat de soarta celor 

Pâinea Sfântului Anton

sărmani, este oferită cu regularitate vârstnicilor din oraş. Eforturile campaniei 
de sensibilizare a contribuabililor de a direcţiona 2% din impozitul pe venit 
în folosul acestora, dau roade. la sumele asigurate astfel se adaugă şi alte 
iniţiative, cum a fost „Crosul de Moş nicolae”, unde peste 250 de adulţi şi 
copii şi-au dat concursul pentru adunarea sumei necesare asigurării pâinii pe 
parcursul unui an întreg pentru 6 vârstnici.

În cadrul Cluburilor seniorilor se 
desfăşoară diferite activităţi menite să 
prevină izolarea socială a vârstnicilor, 
precum şi îmbunătăţirea stării fizice şi 
psihice a acestora. În aceste cluburi se
desfăşoară întâlniri şi evenimente
culturale, excursii, asistenţă socială, 
activităţi cu caracter religios, se 
asigură diferite servicii - la Aiud (30 de 
persoane), Braşov (16), Cluj-napoca (37), 
Târgu Mureş (16).

Îngrijirea la domiciliu pentru 
persoane vârstnice este o activitate care 
se derulează la filiala Timişoara în 
beneficiul a 50 de seniori. Personalul 
calificat în îngrijirea vârstnicilor le oferă 
persoanelor dependente, imobilizate, 
servicii de asistenţă medicală, ajutor în 
menținerea igienei corporale, suport în 
livrarea hranei, sprijin în menajul casnic, 
consiliere cu privire la drepturile sociale 
legale, pachete alimentare lunare. 

În cadrul sucursalelor și filialelor din 
Aiud, Arad, Baia-Mare, Blaj, București, 
Cluj-napoca, Dorobanți, Sfântu 
Gheorghe, Târgu Mureș, Timișoara, 
voluntarii desfăşoară activităţi sociale 
complementare în beneficiul vârstnicilor: 
vizite la domiciliu sau când sunt 
internaţi, ajutor la activităţile casnice, 
companie, vizite la cămine de bătrâni, 
spectacole de sărbători, sărbătorirea 
diferitelor evenimente (aniversări, Ziua 
internaţională a persoanelor vârstnice), 
ajutoare umanitare.

Clubul seniorilor, 
la Aiud.

Voluntarii din Târgu Mureş distribuie alimente – 20 de persoane au 
primit pâine un an de zile. Foto: SAMR Târgu Mureş
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În cei peste 20 de ani, Căminul 
a devenit un centru rezidenţial 

de referinţă în domeniul îngrijirii 
persoanelor în vârstă, câştigând 
încrederea şi aprecierea partenerilor 
locali şi a instituţiilor de resort din 
oraş. Căminul Sfântul Ioan s-a născut 
din dorinţa de a oferi un loc primitor, 
de încredere, unde cei în vârstă să 
se simtă ca acasă, să le fie oferite 
servicii corespunzătoare nevoilor lor. 
Şi, cel mai important, să nu se simtă 
singuri.

Beneficiarii căminului sunt 
persoane de vârsta a III-a care au 
rămas fără suport familial, suferă 
de izolare socială şi de multe ori de 
neputinţa de a-şi adresa propriile 
nevoi (medicale, comunicaţionale, 
de relaţionare, de nutriţie). Pentru 
cei 20 de rezidenţi, acest centru oferă 
contextul unei interacţiuni sănătoase, 

favorizează consolidarea unui 
sentiment de apartenenţă şi îngrijire. 
Căminul încearcă să ofere un trai 
decent beneficiarilor: seniorilor 
li se asigură cazare în camere de 
câte 2-3 persoane, mâncarea este 
gătită în Cantina Socială „Aurelian 
Balint” a SAMR Timişoara, prin 
personalul calificat li se oferă îngrijire 
permanentă, medicul de familie 
asigură asistenţa medicală. Zilnic le 
sunt propuse vârstnicilor activităţi 
specifice la care îşi aduc aportul şi 
voluntarii filialei.

 
„Din octombrie 2011 de când m-am 

internat la Căminul pentru persoane 
vârstnice am avut parte de îngrijirea 
care mi-a fost necesară, având în vedere 
starea mea de sănătate. Am venit la 
cămin datorită faptului că am rămas 
singură, avându-l doar pe băiatul 
meu care este în străinătate. Am găsit 

aici persoane cu care să mai pot vorbi, 
povesti, iar cei care au grijă de mine 
se poartă frumos şi simt că îşi fac cu 
adevărat datoria. Am primit o cameră 
confortabilă în care mă simt bine. Sunt 
liniştită că este cineva alături de mine 
şi că sunt supravegheată. Mă bucur că 
există aici o grădină îngrijită unde mă 
pot plimba şi odihni” (Măran Etelka, 
beneficiară a Căminului).

Căminul pentru persoane vârstnice 
„Sfântul Ioan” din Timişoara

Biszak József le serveşte masa persoanelor cu situaţie materială precară.
Foto: SAMR Sfântu Gheorghe
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Programe pentru   
persoane cu deficienţe

Grădiniţa Specială Malteză – Centru 
de zi pentru copii cu dizabilităţi 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 
învăţământul special sau chiar de masă. 
Părinţii sunt incluşi şi ei în program, 

Cluburi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi 
Grădiniţa Malteză Centrul de îngrijire pentru persoane cu handicap

Tabere Activităţi complementare

beneficiind de consiliere din partea 
personalului specializat. 
Beneficiari: 22 de copii şi familiile lor.

În Centrul de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane cu handicap (sau 
Centrul Social Maltez) din Dorobanți, 
judeţul Arad sunt asistate permanent 
persoane adulte şi de vârsta a treia 
cu deficienţe locomotorii. Serviciile 
oferite de acest cămin sunt: condiţii de 
locuit într-un imobil special adaptat 
nevoilor rezidenţilor, îngrijire şi asistenţă 
medicală completă, medicamentaţie 
gratuită, alimentaţie corespunzătoare, 
masaj, gimnastică recuperatorie. 
nu lipsesc nici programul spiritual, 
participarea 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.
Beneficiari: 35 de persoane.

Cluburile pentru copii şi tineri 
cu dizabilităţi oferă servicii sociale 
menite să îmbunătăţească calitatea 
vieţii tinerilor cu dizabilităţi şi a 
familiilor acestora, contribuind astfel 
la diminuarea izolării lor sociale şi 
ajutându-i să se integreze în societate. 
Filiala Blaj a SAMR derulează din 
luna noiembrie 2013 proiectul „Club 
pentru persoane cu dizabilităţi”, în 
cadrul căruia 12 beneficiari cu vârste 
între 9 şi 38 ani beneficiază de suport 

Stimulare motrică la Grădiniţa Specială Malteză.
Foto: Bánhegyesi Antal
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adaptat nevoilor fiecăruia în parte, cu 
activităţi desfăşurate pe grupe de vârstă 
şi în funcţie de tipul de dizabilitate: 
activităţi de stimulare cognitivă şi a 
limbajului, corectarea tulburărilor de 
vorbire, consiliere psihologică, consiliere 
vocaţională, activităţi de stimulare a 
creativităţii şi imaginaţiei în cadrul 
atelierelor de creaţie, vizionare de 
filme, îndrumare spirituală, organizare 
de excursii. Proiectul filialei Sfântu 
Gheorghe iniţiat în toamna anului 2013 
se derulează în beneficiul a 6 tineri 
cu dizabilităţi, cu vârste între 18 şi 35 
de ani. Pornind de la nevoile specifice 
fiecărui beneficiar în parte, acestora 
le sunt propuse activităţi menite să 
îi sprijine în procesul de integrare 
socială şi care să le faciliteze o mai bună 
cunoaştere de sine: activităţi de lucru 
manual, sărbătorirea în comun a zilelor 
de naştere, schimb de experienţă cu alte 
sucursale malteze, instruire în prim 
ajutor de bază, activităţi recreative, 
organizare de excursii etc.

Tabăra pentru tineri cu dizabilităţi 
locomotorii are loc în fiecare an în 
vacanţa de vară, la Vâlcele, judeţul 
Covasna. Peste 100 de tineri cu 
deficienţe, însoţitorii lor şi tinerii 
voluntari maltezi au luat parte între 9-15 
iulie la una dintre cele mai aşteptate 
tabere malteze. Tabăra este organizată 
într-un complex de căsuțe, pavilion și 
anexe, accesibilizat pentru cărucioarele 
cu rotile. Timp de o săptămână, 
voluntarii organizează diferite activități 
de socializare, ludice, educaționale, 
sportive, culturale. Cu accent pe 
reintegrarea socială a tinerilor cu 
deficienţe locomotorii, tabăra oferă un 
cadru de recreere, activităţi de consiliere, 

Totul a început în urmă cu 
două decenii, când un grup 

de tineri entuziaşti au dorit să aducă o 
schimbare în bine în viaţa unor copii 
cu dizabilităţi şi a părinţilor acestora. 
Primii paşi au fost precum ai copilului 
mic, nesiguri şi prevăzători: întâlniri 
între terapeuţi, copii şi părinţi. 
Rezultatele vorbeau de la sine: zâmbete, 
bucurie în a participa la activităţi, 
părinţii întâlneau prima dată persoane 
care să îi ajute necondiţionat. Era 
evident că această iniţiativă trebuie 
să ia o formă mai consistentă. Acesta 
a fost începutul unui proiect care 
acum se numește Grădinița Specială 
Malteză pentru copii cu dizabilităţi 
neuromotorii care îşi propune să 
crească şansele de recuperare şi 
integrare în comunitate a acestor copii.

Prin terapie timpurie 
individualizată copiii au şanse de 
recuperare, pot ajunge să descopere 
viaţa independent, chiar să meargă 
într-o zi la şcoală, în cadrul unei 
instituţii de învăţământ fie de masă, 
fie speciale. Astfel copiii învaţă, în 
ritmul lor propriu, deprinderile de 
viaţă independentă, cum ar fi îmbrăcat/
dezbrăcat, mâncat, spălat pe dinţi, 
legarea unui şiret. Pentru ei şi pentru 
părinţii lor acestea sunt realizări 
remarcabile! Datorită centrului nostru, 
părinţii au posibilitatea de a-şi relua 
activitatea, de a se angaja şi contribui 
astfel la dezvoltarea propriei familii şi a 
comunităţii. 

Anul 2013 a reprezentat pentru 
Grădinița Malteză anul aniversării 
a 20 de ani de funcționare. Pe 
parcursul întregului an au avut 
loc diverse celebrări: „Carnavalul 
primăverii” în luna aprilie, cu copii 
din instituții partenere (grădinițe şi 
şcoli), spectacol de Ziua Copilului 
organizat de Inspectoratul Școlar Cluj, 
teatru de păpuşi interactiv,  excursie 
la un parc zoologic din apropierea 
localității. Toamna a venit cu momente 
festive: evenimentele care au marcat 
celebrarea celor 20 de ani au fost: 
inaugurarea noului spațiu de joacă 
exterior al Grădiniței Malteze, teatru 
de păpuși, întâlnirea copiilor cu 

Grădiniţa Specială Malteză - 20 de ani de muncă şi 
împliniri alături de copiii cu dizabilităţi

Stânga sus şi dreapta jos – imagini 
de la Tabăra pentru tineri cu 
dizabilităţi locomotorii, Vâlcele.
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Tabăra internațională a Ordinului de 
Malta pentru tineri cu dizabilități - Între 
10-17 august a avut loc a XXX-a ediție 
a Taberei internaționale pentru tineri 
cu dizabilități organizată de Ordinul 
de Malta. 500 de tineri și însoțitorii lor 
din peste 20 de țări și-au dat întâlnire în 
vara anului 2013 în Irlanda. Grupul din 
România a fost format din 11 persoane, 
tineri veniți din Baia Mare, Blaj, Cluj-
napoca şi Sfântu Gheorghe. Tinerii 
participanți la acest festival al prieteniei 
și solidarității au petrecut o săptămână 

un prilej în care tineri din diferite 
localităţi se pot întâlni pentru a schimba 
impresii, experienţe de viaţă, pentru 
a lega prietenii. Pentru majoritatea 
persoanelor cu dizabilități această 
tabără este singura ocazie de a-și părăsi 
spațiul și de a petrece timp împreună cu 
persoane de aceeași vârstă. Participanţii 
provin din întreaga ţară, iar anul trecut 
au avut oaspeţi din Germania, ucraina 
şi ungaria.

intensă de activități deosebit de atractive: 
ateliere de lucru manual, de muzică, 
echitaţie, vizitarea  monumentelor 
istorice, a muzeelor, a altor locuri 
emblematice din Irlanda.

Tabăra pentru persoane cu 
deficiențe de la Vințu de Jos
Între 1-7 septembrie a avut loc Tabăra 
pentru 30 de persoane cu deficiențe fizice 
și mentale din județul Alba. Aceasta este 
o inițiativă a comunității tineretului 
maltez din Germania. Cu începere din 
anul 2006, tinerii voluntari obişnuiesc să 
vină în România în timpul verii pentru 
a-și dedica o parte din timp în folosul 
persoanelor cu dizabilități. Fiecare zi are 
o altă dinamică, un alt stil de organizare, 
cu activități în grup dar și individuale, 
cu jocuri, cântece, dansuri, călărie, 
înot. Voluntari din România asigură 
traducerea, se implică în activități, 
sau gătesc mâncare - cum este cazul 
doamnelor voluntare ale sucursalei Aiud 
care au pregătit 140 de porții de hrană 
pentru cei prezenți.

În beneficiul persoanelor cu 
dizabilităţi, voluntarii din Baia Mare, 
Cluj-napoca şi Sfântu Gheorghe 
derulează alte activităţi sociale 
complementare: 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 şcoli 
speciale sau la domiciliul persoanei 
asistate, vizionări de filme etc. 

colegi de-ai lor din cadrul grădinițelor 
din învățământul de masă, reuniunea 
absolvenților grădiniței, carnavalul 
toamnei. Totodată, pe parcursul a 
patru zile, 12-15 noiembrie, Grădinița 
Malteză şi-a deschis porțile pentru cei 
care au vrut să descopere acest univers 
al integrării unor copii cu șanse reduse. 
la deschiderea oficială a zilelor de 
sărbătoare au participat reprezentanți 
ai autorităților locale, colaboratori ai 
Grădiniței Malteze, susținători, prieteni. 
un moment special în cadrul acestei 
săptămâni aniversare a fost vizita noului 
ambasador al Ordinului Suveran de 
Malta în România, alături de soţia sa, 
excelenţa sa domnul Jakob Kripp.

De la lansarea acestui proiect, 
171 de copii au beneficiat de cele 
mai bune servicii de recuperare 
într-un cadrul familiar și foarte 
prietenos. În judeţul Cluj, Grădiniţa 
Specială Malteză este singura 
instituţie privată care funcţionează 
ca centru de zi pentru copii cu 
dizabilităţi severe, fiind acreditată de 
către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice.

Copii şi personal didactic din 
cadrul Grădiniţei Speciale Malteze. 
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Programe 
pentru copii

Proiecte de tip after-school le sunt 
propuse copiilor în pericol de abandon 
școlar, proveniți din familii defavorizate, 
care nu beneficiază de îndrumare și 
sprijin la lecții din partea părinților, la 
Aiud, Baia Mare, Bucureşti și Satu Mare. 
Copiii petrec 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 sau 
gustare la fiecare întâlnire, le sunt 
oferite cu drag acestor copii. la Aiud, 
12 copii beneficiază de meditaţii de 
limba maghiară, română, matematică, 
geografie, alături de cursuri de prim-
ajutor, dans de societate şi excursii 
periodice. 
15 voluntari (tineri şi cadre didactice) 
din Baia Mare se implică în proiectul 

Centrul de servicii sociale „Sfântul Iosif”Proiecte de tip after-school Tabere
Activităţi sociale complementare

„Învăţăm să învăţăm” în folosul a 12 
copii proveniţi din familii cu situaţie 
materială precară. Activităţile la care 
participă elevii sunt diverse, punându-se 
accent pe pregătirea şcolară, însă nu sunt 
excluse cele recreative (dans, muzică, 
diverse sporturi, excursii). nu lipseşte 
nici consilierea psihologică sau însuşirea 
unor abilităţi practice de viaţă. 
Voluntarii din Bucureşti îndrumă 10 
micuţi cu vârste între 8 şi 10 ani la 
efectuarea temelor la principalele materii 
de studiu. Servirea mesei şi activităţile 
extraşcolare (vizite la muzee, excursie, 
piese de teatru) fac ca acest timp petrecut 
împreună să fie valoros pentru copii. 
Ca urmare, s-a înregistrat un progres la 
învăţătură la majoritatea beneficiarilor, 
în creşterea încrederii de sine a copiilor 
şi a dorinţei acestora de a învăţa.

la Satu Mare, 15 copii sunt îndrumaţi 
de 2 voluntari în efectuarea temelor 
pentru acasă şi fixarea cunoştinţelor 
la matematică, fizică şi limba română. 
Consilierea psihologică şi consultaţiile 
medicale periodice întregesc spectrul 
activităţilor pentru cei mici.

Copiii proveniți din familii cu 
situație materială precară au foarte 
rar privilegiul de a participa la tabere. 
Anul trecut, voluntarii maltezi din 
Sfântu Gheorghe şi Micfalău, au 
organizat timp de 7 zile tabăra de vară 
pentru 48 de copii nevoiaşi. Copiii 
s-au jucat împreună, au făcut mici 
excursii, au participat la activități 
sportive și concursuri, au învățat taine 
meșteșugărești. 

Copii şi voluntari maltezi în cadrul programului „Învăţăm să învăţăm” din 
Baia Mare.
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Voluntarii le-au oferit astfel celor mici, 
momente de neuitat. Ei au beneficiat 
gratuit de o săptămână de activități 
distractive, sportive și artistice. 
nici cei care activează în grupele de 
tineret şi de copii ale Tineretului Maltez 
din România nu sunt lăsaţi deoparte 
când este vorba de tabere. În cadrul 
filialei Sfântu Gheorghe există 7 grupe 
de copii activi cu vârste cuprinse între 
8-14 ani, care sunt implicați în activități 
sociale cu vârstnici și copii nevoiași. 
Filiala a organizat în luna iulie tabăra 
de la Benedekmezö. Tabăra a avut drept 
temă viața cavalerilor, a celor de cruciadă 
și a cavalerilor maltezi, stârnind 
curiozitatea și antrenându-i astfel foarte 
mult în activități pe cei mici. 

Centrul de servicii sociale primare 
„Sfântul Iosif” din Satu-Mare s-a 
născut din dorinţa de a veni în sprijinul 
copiilor străzii și a celor proveniți din 
familii cu probleme sociale grave. 
Aici, 15 tineri voluntari maltezi le 
oferă celor 160 de copii asistență și 
sprijin în cadrul diverselor activități 
educative, de consiliere, de recreere, 
de dezvoltare a creativităţii, de igienă, 
inclusiv distribuire de hrană şi activități 
spirituale. Totodată voluntarii vizitează 
familiile din care provin copiii, pentru a 
asigura o comunicare directă, coerentă 
a activităţilor în care sunt implicaţi 
cei mici, pentru a-i stimula pe părinţi 
să se implice mai mult în procesul 
educaţional, dar şi pentru a evalua 
periodic situaţia familiilor respective.

În folosul celor mici, în filialele 
și sucursalele malteze (Aiud, Arad, 
Baia Mare, Oradea, Sfântu Gheorghe, 
Timişoara, Târgu Mureș) se derulează 
alte activităţi sociale complementare: 
vizitarea de către voluntarii maltezi 
a copiilor din centrele de plasament, 
organizarea de spectacole cu ocazia 
sărbătorilor, distribuirea de ajutoare 
umanitare, organizarea de excursii, 
concursuri, sprijinirea copiilor talentați, 
oferirea unei mese calde zilnice etc.

Scurt e drumul de la „Maramu’” 
la Liechtenstein

În toamna anului 2013, 16 micuţi 
moroşeni au avut parte de o 

experienţă nemaipomenită. Însoţiţi 
de 4 voluntari ai sucursalei Baia Mare, 
ei au participat la o tabără tocmai în 
liechtenstein! Copiii, între 6 şi 10 
ani, proveniţi din familii nevoiaşe, 
au avut parte de surprize plăcute la 
tot pasul la această primă ieşire a lor 
din ţară: călătoria cu trenul „Valsul 
vienez” din Budapesta până în Elveţia, 
deosebit de primitoarea locaţie 
Kinderheim Gamander unde au 
locuit 14 zile, cu săli de joacă speciale 
pline de jocuri şi jucării, o curte 
încăpătoare cu loc de joacă, sală de 
pictură, participare la programul de 
înot. Pentru că vizita în liechtenstein 
a avut loc în perioada în care copiii 
trebuiau să frecventeze şcoala, 
dimineţile erau rezervate orelor de 
studiu. Pe parcursul celor aproape 3 
săptămâni, grupul de maramureşeni 
a putut vizita multe din frumuseţile 
locului: staţiunea de schi Malbun, 
oraşul Vaduz (capitala statului 
liechtenstein), Castelul Werdenberg 

din Elveţia cu împrejurimile. Dar cea 
mai spectaculoasă experienţă a fost 
vizita la Castelul din Vaduz, reşedinţa 
principală a familiei princiare. Aici, 
copiii au fost întâmpinaţi de Alteţa 
Sa Regală, Principesa Marie de 
liechtenstein, care le-a fost şi ghid 
în această vizită. Prin generozitatea 
Principesei Marie, copiii şi-au 
putut achiziţiona îmbrăcăminte, 
încălţăminte, jucării şi dulciuri. 
Pentru a răsplăti gazdele, grupul 
a pregătit principesei un spectacol 
de muzică şi dans tradiţional din 
Maramureş. Cu siguranţă această 
tabără este unul din acele momente 
de referinţă pe care micuţii îl vor 
preţui în tolba amintirilor! Tabăra a 
fost posibilă prin sprijinul primit de 
la Crucea Roşie din liechtenstein, 
prezidată de Alteţa Sa Regală, 
Principesa Marie de liechtenstein, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat şi 
prin parteneriatul cu Inspectoratul 
Şcolar Maramureş şi Clubul Sportiv 
Şcolar Baia Sprie. 

La Târgu Mureş, elevii şcolii nr. 
7 sunt îndrumaţi la învăţătură şi 
lucru manual de tinerii voluntari.
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Programe 
de Prim ajutor

Curs de prim ajutor la Baia Sprie
Sucursala Baia Mare, împreună cu 
Secretariatul general al Serviciului de 
Ajutor Maltez în România a organizat un 
curs de instruire în prim ajutor pentru 
pregătirea voluntarilor din sucursalele 
și filialele care doresc să implementeze 
proiectul educațional „Prim ajutor în 
școală”. Cursul s-a derulat la Baia Sprie, 
județul Maramureș, în perioada 23-27 
ianuarie 2013. Participanții din Bihor, 
Cluj, Maramureș, Satu Mare au fost 
evaluați la final printr-o examinare, 7 
dintre ei primind Certificat de instructor 
în prim ajutor de bază.

Echipa de prim ajutor a 
Secretariatului general al Serviciului 
de Ajutor Maltez în România a derulat 

TrainingCurs de prim ajutor „Şcoala altfel”
Prim ajutor în şcoli Exerciţii de simulare Acordarea primului ajutor Alte activități

în mai-iunie 2013 proiectul „Training 
de prim ajutor for all” pentru liceenii 
din Cluj-napoca. Cei peste 40 de 
elevi participanţi au fost invitaţi să se 
familiarizeze cu noțiuni de prim ajutor 
în cadrul unor sesiuni de instruire 
interactive: „Suportul Vital de Bază”, dar 
și manevre de urgență care se aplică în 
caz de arsuri, fracturi, intoxicații sau alte 
tipuri de incidente au fost subiectele în 
jurul cărora au fost structurate cursurile 
de câte 4 ore. Proiectul a fost finanțat 
prin programul YouthBank al Fundaţiei  
Comunitare Cluj.

Voluntarii din Bucureşti au fost 
din nou invitaţi să susţină ateliere de 
inițiere în prim ajutor de bază în cadrul 
programului „Şcoala altfel” inițiat de 

Ministerul Educației naţionale. 
5 ateliere cu durata de 2-4 ore au fost 
susţinute la Şcoala gimnazială “Sfinţii 
Voievozi”, Colegiul naţional „Gheorghe 
Şincai”, „Campus educațional Genesis 
Collegiate” cu scopul de a-i familiariza 
pe cei peste 100 de elevi cu principalele 
măsuri de luat în vederea salvării vieții, 
prevenirii unor complicații ulterioare sau 
ameliorarea suferinței victimei în caz de 
urgenţă medico - chirurgicală, accident, 
catastrofă până la momentul intervenţiei 
serviciului mobil de urgenţă.

Curs de prim ajutor în şcoli: Grupa 
de prim ajutor din cadrul Tineretului 
Maltez din Sfântu Gheorghe a ţinut mai 
multe cursuri teoretice şi practice atât 
pentru profesorii, cât şi pentru elevii 
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liceului Teoretic „Székely Mikó”. 17 
cadre didactice şi 20 de elevi au terminat 
cursul. Scopul acestei inițiative este ca 
în fiecare clasă cel puțin 2 elevi să poată 
acorda primul ajutor în caz de nevoie. 
la Baia Mare, acest tip de cursuri 
este deja o tradiţie. Aici voluntarii 
maltezi dezvoltă la nivelul şcolilor 
maramureşene adevărate „celule” de 
prim ajutor formate din elevii instruiţi.

Voluntarii din Baia Mare, Micfalău 
şi Sfântu Gheorghe au participat în 
decursul anului trecut la mai multe 
acţiuni de simulare de accidente, de 
exerciţii de evacuare în caz de cutremure 
sau incendii, alături de echipele de 

intervenţie din structurile locale 
ale Ministerului Afacerilor Interne 
şi reprezentanţi ai altor organizaţii 
nonguvernamentale. Cu mândrie 
menţionăm că echipele noastre de 
prim ajutor au făcut mereu dovada 
promptitudinii, cunoaşterii temeinice a 
acordării primului ajutor şi a acţionării 
în caz de urgenţă, s-au remarcat mereu 
prin rapiditatea şi corectitudinea 
intervenţiei, dar şi prin dotările de care 
dispun.

Acordarea primului ajutor în cadrul 
a zeci de evenimente de către voluntarii 
maltezi din Baia Mare, București, Cluj-
napoca, Micfalău, Sfântu Gheorghe: 

corturi și echipe de prim ajutor la 
festivaluri, concerte, competiții sportive, 
alte evenimente la nivel local și național.

Alte activități: voluntariat săptămânal 
la Serviciul Județean de Ambulanță 
Maramureș, transport pacienţi în ţară 
şi străinătate realizat de echipa de prim 
ajutor a sucursalei Baia Mare în diverse 
locații: Baia Mare, Cehu Silvaniei, Zalău, 
Oradea, Debrecen (ungaria), Viena 
(Austria).

În cadrul acestui eveniment 
25 de voluntari ai sucursalei 

Bucureşti a SAMR, împreună cu 
Societatea de Salvare Bucureşti şi 
Asociaţia Medicilor Catolici au fost 
prezenţi pentru acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă. În total, au fost 
61 de voluntari şi cadre medicale, 
asistaţi de 3 ambulanţe ale Societăţii 
de Salvare Bucureşti. Circa 10.000 
de credincioşi au fost prezenţi la 
liturghia solemnă de beatificare a 
Monseniorului Vladimir Ghika, 
celebrată la Bucureşti, în Pavilionul 
Central al Romexpo, în 31 august 
2013. liturghia a fost prezidată de 
Eminența Sa Cardinalul Angelo 
Amato, Prefectul Congregaţiei 
pentru Cauzele Sfinţilor, trimisul 
Papei Francisc la Bucureşti. la 

Prim ajutor la evenimentul de 
beatificare a Monseniorului Vladimir Ghika

celebrare au participat episcopii 
romano-catolici și greco-catolici 
din România, episcopi din Polonia, 
Bosnia-Herțegovina, ucraina, Bulgaria, 
ungaria, circa 300 de preoți din țară 
și din străinătate, credincioşi din 
toate diecezele şi eparhiile catolice din 
țară, membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanţi ai clasei politice, 

Voluntarii maltezi din grupele de 
prim ajutor, la diverse exerciţii de 
simulare de intervenţii la Sfântu 
Gheorghe (Pg. 14) şi Baia Mare.
Foto: SAMR Sfântu Gheorghe şi 
SAMR Baia Mare

reprezentanţi ai cultelor din 
România, circa 30 de membri ai 
familiei Ghika. În timpul liturghiei, 
IPSS Ioan Robu, arhiepiscop-
mitropolit romano-catolic de 
București, a menţionat munca 
extraordinară a tuturor voluntarilor 
SAMR, i-a felicitat şi le-a mulţumit 
public pentru serviciile prestate.

Echipa de voluntari de prim ajutor din Bucureşti.
Foto: SAMR Bucureşti
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Programe de intervenţie 
în caz de calamitate

EVRECA! – Voluntari europeni pentru 
răspuns la dezastre 
În anul 2013, Departamentul de 
Protecţie Civilă din Italia a iniţiat 
proiectul „EVRECA! – Voluntari 
europeni pentru răspuns la dezastre”. 
Serviciul de Ajutor Maltez în România 
participă la acest proiect pilot alături 
de alţi opt parteneri din uniunea 
Europeană, cu precădere organizaţii 
ale Crucii Roşii şi ale Ordinului de 
Malta. Obiectivul principal este de a 
defini orientări și standarde pentru 
recrutarea și formarea voluntarilor în 
domeniul managementului de urgenţă 
şi a activităților de reducere a riscului 
de dezastre. Prin intermediul acestui 
proiect, voluntari din cadrul uniunii 
Europene sunt trimişi în ţări din 
spaţiul extracomunitar cu scopul de a 

Căldură în prag de CrăciunEVRECA! 
Împreună suntem mai puternici

consolida pregătirea autorităților locale 
în utilizarea sistemelor de avertizare 
timpurie, de răspuns la dezastre și 
implicarea voluntarilor. Voluntarii 
participanţi în proiect sunt 18 experți 
tehnici și științifici cu experiență 
semnificativă în domeniul protecției 
civile, provenind din organizațiile 
partenere. „EVRECA!” este un proiect 
pilot finanţat de Directoratul General 
ECHO al Comisiei Europene.

Căldură în prag de Crăciun pentru 
sinistraţii din judeţul Galaţi
Serviciul de Ajutor Maltez în România 
și Habitat for Humanity România 
și-au unit din nou forțele pentru a 
ajuta familiile nevoiașe care au trecut 
printr-un dezastru. În încercarea de a 

oferi un răspuns coerent celor afectaţi 
de inundațiile din toamna anului 2013 
din județul Galați, ne-am propus să 
atragem resurse pe care să le investim 
într-o intervenție cu impact de durată 
pentru familiile aflate în situație de 
risc ridicat de vulnerabilitate. Astfel, 
Serviciul de Ajutor Maltez în România a 
donat 22 de sobe pentru cele mai afectate 
familii, dotând locuințele renovate de 
Habitat. Voluntarii filialei Micfalău 
au venit în sprijinul semenilor lor: în 
prag de Crăciun, ei s-au deplasat în 
localitatea Cudalbi, au aflat poveştile 
emoţionante ale familiilor afectate de 
inundaţii, au distribuit şi au montat 
sobele. 22 de familii s-au putut bucura 
de un plus de căldură pentru a înfrunta 
iarna friguroasă și a se bucura de un trai 
decent.
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Pentru că împreună 
suntem mai puternici
Serviciul de Ajutor Maltez în România 
este membru al Grupului de lucru 
pentru Asistenţă umanitară din cadrul 
FOnD alături de ADRA, Caritas, 
Habitat for Humanity România, 
ProVobis, Salvaţi Copiii, World Vision. 
Grupul îşi propune să contribuie la o 
mai bună coordonare între organizațiile 

Pg. 16: Voluntari din Micfalău 
distribuie sobe celor afectaţi de 
inundaţiile din toamna 2013.
Foto: Kocsis Boldizar SAMR 
Micfalău.

Întâlnire a membrilor Grupului de 
Lucru pe Asistenţă Umanitară din 
cadrul FOND.

Locuinţă afectată 
de inundaţiile din toamna anului 
2013, judeţul Galaţi.

din domeniul umanitar la nivel 
național şi internațional, să fie un pol 
de expertiză, să inițieze campanii de 
fundraising pentru acțiunile umanitare 
şi să desfășoare proiecte comune în 
domeniu. FOnD este Federaţia Română 
a Organizaţiilor neguvernamentale 
pentru Dezvoltare ce cuprinde 
organizații interesate să acționeze în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare.
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Tabăra de muncă de la Dorobanţi
În luna august s-a desfăşurat a XIX-a 
Tabără de muncă de la Dorobanţi, 
judeţul Arad. Ca în fiecare an, voluntarii 
au desfăşurat activităţi la „Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu 
handicap”. 46 de tineri maltezi, unindu-
şi forţele, au contribuit la amenajarea 
parcului, au făcut curăţenie în Centru şi 
în curtea acestuia şi au zugrăvit pivniţa. 
Cum după muncă vine şi răsplata, 
voluntarii s-au relaxat la ştrandul termal, 
iar serile au fost încununate de focul de 
tabără.

Activităţile Tineretului 
Maltez din România

Adunarea Generală a Tineretului 
Maltez din România
În data de 8 iunie 2013 a avut loc la 
Micfalău Adunarea Generală a TMR. 
S-au reunit 37 de persoane: conducători 
de tineret, reprezentanţi ai tineretului 
maltez din sucursale şi filiale, membri ai 
Cercului de Conducere TMR, Secretarul 
general și Preşedintele asociaţiei. 
Tinerii şi-au făcut cunoscute activităţile 
specifice din fiecare sucursală şi filială şi 
au ales noul Cerc de Conducere pentru 
următorii 2 ani.
Preşedintele SAMR, Dénes Mihály şi 
doamna Secretar general, Barla Zsuzsa, 
i-au felicitat pe tinerii voluntari pentru 
implicarea şi dedicarea lor, încurajându-i 
totodată pentru activităţile viitoare.

Tabere
Cursul de Conducător de grupă
Adunarea Generală

Tabăra de muncă de la Micfalău şi 
Tabăra Naţională TMR
Tabăra naţională TMR şi Tabăra de 
muncă de la Micfalău au avut loc în 
acelaşi timp, la începutul toamnei, între 
8 şi 13 septembrie. În prima parte a zilei, 
cei 60 de tineri participanţi au vopsit cu 
spor căsuţele Centrului Multifuncţional 
de Tineret, iar după-amiaza s-au relaxat 
cu jocuri, voie bună şi focuri de tabără. 
Taberele reprezintă ocazia tinerilor din 
toată ţara de a se întâlni, de a împărtăşi 
experienţe, de a lega prietenii şi a petrece 
împreună momente revigorante.
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Cursul de Conducător de grupă
Voluntarii maltezi care coordonează 
grupe de tineret sunt invitaţi să participe 
în fiecare an la câteva zile de formare. În 
2013, la Şugaş Băi, 12 noi conducători de 
grupă au avut parte de 5 zile intense de 
formare în care au învăţat cum se scrie 
un proiect, care sunt fazele de evoluţie 
şi dinamica unei grupe, ce presupune 
un leadership eficient, structura şi 
istoria organizaţiei. Alături de jocuri de 
cunoaştere, activităţi de teambuilding şi 
meditaţii spirituale, cursul şi-a propus 
să ofere îndrumare conducătorilor TMR 
în demararea activităţilor de tineret a 
grupelor nou înfiinţate.

Tabăra din Gelsenkirchen, Germania
14 tineri voluntari au participat la Tabăra 
Federală a Tineretului din Germania, 
organizată la Gelsenkirchen în perioada 
27.07.2013 - 03.08.2013. Voluntarii noştri 
au avut ocazia să întâlnească tineri din 
alte ţări, să împărtăşească experienţe, să 
participe la activităţi şi jocuri distractive, 
meciuri de fotbal, volei, handbal şi 
baschet, seri cu cântece şi voie bună în 
jurul focului de tabără.

Pg. 18: Membri ai cercului de 
conducere TMR în cadrul Adunării 
generale.

Voluntari la Tabăra de muncă 
din Micfalău.
Foto: SAMR Micfalău

Entuziasm şi energie la tinerii 
din Satu Mare.
Foto: SAMR Satu Mare
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Anual sute de voluntari maltezi iau 
parte la cele mai mari pelerinaje catolice 
din țara noastră: Șumuleu Ciuc (jud. 
Harghita) cu ocazia sărbătorii Rusaliilor 
și la Radna (jud. Arad), în cinstea 
preasfintei fecioare Maria. 

la nivelul sucursalelor și filialelor se 
organizează și alte activități cu caracter 
spiritual, cum sunt studiul biblic, lanțul 
rugăciunilor, calea crucii ecumenică, 
rugăciuni periodice.

Programe 
spirituale

Exercițiile spirituale sunt organizate 
periodic în cadrul filialelor și 
sucursalelor SAMR. În luna februarie 
2013 la nivelul întregii asociaţii au 
fost organizate câteva zile de reflecție 
și împărtășire sub forma exercițiilor 
spirituale. locația bine aleasă, Centrul 
spiritual Manresa din Cluj-napoca 
aparținând Ordinului iezuit, a facilitat 
parcursul acestui moment unic în cadrul 
asociației noastre.
Maltezi din întreaga țară: președinți 
de filiale, conducători de sucursale, 
conducătorii diecezani, conducătorii 
spirituali ai filialelor/sucursalelor, 
membrii Consiliului Director, Cercul 
de conducere al Tineretului Maltez 
din România și reprezentanţi ai 
Secretariatului general s-au reunit 
pentru a-l căuta, a-l întâlni și a-l 

PelerinajeExerciții spirituale 
Alte activități cu caracter spiritual

asculta pe Dumnezeu și pentru a se 
ruga împreună. Ascultarea intimă a 
Cuvântului lui Dumnezeu i-a inspirat și 
ajutat pe cei prezenți să capete puterea 
de a-și îndeplini vocația, care înseamnă 
totodată și ajutorarea celor nevoiași. 
„Preocuparea spirituală se regăsește 
permanent în direcțiile strategice ale 
SAMR. A fost pentru prima dată când 
ne-am reunit din toată țara pentru a 
petrece împreună momente de meditaţie 
spirituală. Aceste zile au fost o încercare 
de a vedea cum rezonăm împreună la 
un alt nivel (personal, uman, creștin), și 
totodată o ocazie de a ne interoga despre 
mersul mai departe al asociației noastre 
din prisma programelor spirituale”, a 
declarat doamna Zsuzsa Barla, secretar 
general al Serviciului de Ajutor Maltez în 
România.

Voluntari maltezi participă la 
pelerinajul de la Şumuleu Ciuc.

Pg. 21: Exerciţii spirituale la nivel 
naţional.
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Alegerea de a fi voluntar în 
cadrul Serviciului de Ajutor 

Maltez în România se bazează pe o 
decizie. Pe o identificare cu spiritul 
organizaţiei, cu un stil de viaţă. A-ţi 
asuma responsabilitate pentru alţii, 
a te consacra altora, a-ţi trăi credinţa 
prin fapte. nu ajunge să ai timp liber 
şi voinţa de a ajuta şi de a interveni 
pentru alţii. Această dorinţă trebuie 
să fie completată de o motivaţie 
spirituală autentică. 

Admiterea ca membru în 
asociaţie se face în urma unei 
perioade de probă. În noiembrie 
2013, tineri din Aiud şi Cluj-napoca 
au trăit acest moment ca pe o 
adevărată sărbătoare. Două zile 
intense de teambuilding şi meditaţii 
spirituale sub îndrumarea preotului 
Géza Bilibók, cu accent pe valorile 
voluntariatului, ale activităţilor în 
comun, cu discuţii pe marginea lor 

Legătura puternică între 
a fi voluntar şi chemarea credinţei

şi jocuri, au contribuit la închegarea 
comunităţii. După liturghia de final, a 
urmat momentul special: înmânarea 
festivă a carnetelor de membru, la sediul 
din Aiud al Serviciului de Ajutor Maltez 
în România. Voluntarii din Cluj, cu doar 

câţiva ani mai în vârstă decât tinerii 
aiudeni, nu le-au înmânat acestora 
o ştafetă, ci sentimentul festiv al 
apartenenţei la comunitate. (Etelka 
Marcuş, conducătoarea sucursalei 
Cluj-napoca)
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82 de paturi de spital electrice, 4 tone de 
mobilier de birou şi scaune de dializă 
pentru Consiliul local al municipiului 
Braşov - Direcția de Servicii Sociale, şi 
de asemenea, 4 tone de mobilier de birou 
şi bucătărie pentru Spitalul Județean de 
urgență din Sfântu Gheorghe.

• În luna noiembrie, reprezentanţi ai 
Ordinului de Malta în România, alături 
de voluntari ai sucursalei Bucureşti 
a SAMR au organizat un eveniment 
de două zile. Ei au pregătit porţii de 
mâncare pe care le-au oferit celor 150 
de nevoiaşi şi bolnavi ai parohiei „Sacre 
Cœur” din capitală, după liturghia 
celebrată de părintele Eduard Giurgi. 

Programe de sprijin 
medical | Solidaritate

SAMR a derulat în cursul anului 
2013 o serie de activități de asistență 
medicală în sprijinul persoanelor 
nevoiașe: la Timişoara (cabinet medical, 
farmacie, îngrijire la domiciliu), la 
Arad și Timișoara (facilitarea accesului 
bolnavilor la servicii medicale în 
ungaria), la Oradea şi Satu Mare 
(măsurarea glicemiei și a tensiunii 
arteriale pentru peste 500 de persoane, 
distribuire de aparate şi testere de 
măsurare a glucozei din sânge).

SAMR derulează acțiuni în sprijinul 
celor mai vulnerabili membri ai 
societăţii – șomeri, copii, vârstnici, 
persoane cu dizabilități, sinistraţi: de 
la mii de ajutoare ocazionale distribuite 
în fiecare an (Aiud, Arad, Baia Mare, 

Dotarea instituțiilor
Ajutoare ocazionale
Membri ai Ordinului de Malta alături de nevoiaşi

Asistenţă medicală

Brașov, Micfalău, Miercurea Ciuc, 
Oradea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, 
Târgu Mureș, Timişoara), la hrană 
pregătită de voluntarii maltezi și oferită 
celor mai nevoiași (Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe), la dotarea instituțiilor (școli, 
spitale, cămine) din întreaga țară.

Membri ai Ordinului de Malta şi 
voluntari, alături de nevoiaşi
 
• Prin intermediul Ordinului de Malta 
în România şi cu sprijinul voluntarilor 
Serviciului de Ajutor Maltez în România 
s-au organizat transporturi de donaţii 
din partea Ordinului Ioanit şi a 
Ordinului de Malta din Elveţia: 8 tone 
de mobilier şi echipament pentru şcoli 
din Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe, 

La Satu Mare, sute de porţii de mâncare sunt distribuite periodic în cartierele 
sărace ale oraşului. Foto: SAMR Satu Mare
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Activităţi de promovare 
şi atragere de resurse

Pentru a asigura consecvența acțiunilor 
noastre, calitatea serviciilor și un număr 
cât mai mare de beneficiari deserviți, 
eforturile SAMR s-au orientat și spre 
diverse activități de atragere de fonduri 
în toată ţara. Iată doar câteva exemple:

Balurile de caritate
3 baluri de caritate au fost organizate 
în anul 2013: la Aiud, la Braşov şi la 
Timişoara. 
Patronajul balurilor de caritate este 
asumat de un reprezentant al Ordinului 
de Malta în România, alături de o 
personalitate a administraţiei locale. 
Sunt invitaţi alţi oaspeţi de onoare: 
parteneri din străinătate, sponsori, 
reprezentanţi ai clerului, politicieni, 
personalităţi locale.

Balurile de caritate Concert caritabil de colinde 
Mesaj de solidaritate

Programul serii este complex, buna 
dispoziţie fiind asigurată de formaţii 
care cântă live, demonstraţii de dans 
sportiv, licitaţie, premii etc. Ingredientele 
cheie pentru o seară de succes fiind 
asigurate, participanţii se simt încurajaţi 
în a-şi arăta generozitatea şi susţinerea 
pentru proiectele pe care le apreciază.

Concertul caritabil de colinde „Un 
zâmbet într-o viață amară” a ajuns la a 
VIII-a ediție. Este o acțiune organizată 
anual de tinerii din Baia Mare. 
Evenimentul se adresează prietenilor, 
colaboratorilor, partenerilor sucursalei, 
dar și autorităților locale. Este un 
spectacol de colinde preponderent 
folclorice, la care îşi aduc aportul artiști 
şi grupuri vocale locale, în beneficiul a 

aproximativ 150 de copii proveniți din 
familii defavorizate socio-economic.

Sixt Rent a Car 
duce un mesaj de solidaritate
În primăvara anului 2013, Regine 
Sixt Children’s Aid Foundation, prin 
intermediul companiei de închirieri de 
autovehicule Sixt Rent a Car a derulat 
o acțiune în folosul Grădiniței Speciale 
Malteze din Cluj-napoca. Astfel, o parte 
din încasările rezultate din activitățile 
companiei au fost donate pentru 
renovarea şi optimizarea spațiului 
destinat educației, terapiei, jocului 
pentru copiii cu dizabilități severe.

Balul de caritate de la Aiud – evenimentul aşteptat în fiecare an de 
comunitatea locală, pentru fast şi voie bună. Foto: SAMR Aiud
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Noutăţi

Adăpost de noapte la Sfântu Gheorghe
Filiala Sfântu Gheorghe a Serviciului 
de Ajutor Maltez în România a inițiat la 
finalul lunii iunie un proiect ambițios: 
un adăpost de noapte pentru persoane 
fără locuință. În cadrul blocului social 
din cartierul Ciucului din Sfântu 
Gheorghe s-au amenajat pe două etaje 
câte 60 de locuri pentru femei și bărbați 
prin renovarea și dotarea camerelor 
de dormit, a spațiilor de triaj, a sălilor 
de baie, și a birourilor administrative. 
Este un proiect ambițios, care asigură 
serviciile în fiecare zi a săptămânii, cu 
sprijinul personalului specializat și al 
voluntarilor maltezi ai filialelor din 
Micfalău şi Sfântu Gheorghe.

O nouă abordare a proiectelor sociale
Adăpost de noapte Proiect pilot regional pentru tineret

Proiect pilot regional pentru tineretul 
din organizaţiile malteze
În vara anului 2013 a demarat proiectul 
pilot care îşi propune  revitalizarea 
şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor 
de tineret existente şi oferirea de noi 
cunoştinţe şi expertiză organizaţiilor 
participante. Serviciul de Ajutor Maltez 
în România asigură coordonarea 
proiectului, iar parteneri sunt 
organizaţiile similare din Albania, 
Cehia, lituania, ucraina şi ungaria. 
Proiectul propune mai multe categorii 
de activităţi: crearea unui grup de lucru, 
alcătuit din unul sau doi reprezentanţi 
din fiecare ţară cu experienţă în 
activitatea de tineret şi cu potenţialul 
de a replica rezultatele la nivel naţional, 
derularea unui proces de învăţare (prin 
intermediul atelierelor, al întâlnirilor 

internaţionale, al vizitelor de schimb 
de experienţă, al procesului de 
consultanţă pentru munca de tineret) 
şi realizarea de activităţi pe plan local 
(vizite, grupuri de lucru, focus grupuri, 
chestionare, întâlniri de tineret). Scopul 
este de a spori nivelul de pregătire și de 
conștientizare a tinerilor la nivel local 
și în propria lor organizație pentru 
a elabora planuri de acţiune care să 
corespundă cât mai bine contextului şi 
provocărilor actuale.

Un proiect nou pentru o nouă abordare 
a proiectelor sociale
Serviciul de Ajutor Maltez în România 
a demarat în toamna anului 2013 
un proiect complex: „Susţinerea şi 
dezvoltarea proiectelor sociale în 
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Pg. 24: Sesiune de lucru a 
reprezentanţilor din Europa 
Centrală şi de Est în cadrul 
proiectului Tineret European.

Unul din beneficiarii adăpostului 
de noapte de la Sfântu Gheorghe, 
alături de psihologul proiectului

Curs de formare în 
managementul proiectelor la Aiud.

Maltez în România:
• Activități în beneficiul persoanelor 
vârstnice la Aiud (30 de beneficiari) 
și Brașov (16 beneficiari) sub forma 
unor cluburi cu acțiuni specifice, 
menite să prevină și să limiteze 
situația de dificultate și vulnerabilitate, 
îmbunătățirea calității vieţii acestora.

• Activități în beneficiul copiilor la Aiud, 
Baia Mare și Satu Mare de tip:
 -  after-school la Aiud (12 copii), Baia 
Mare (12 copii) şi Satu Mare (15 copii) 
pentru îmbunătățirea și aprofundarea 
programei școlare pentru copii care 
provin din familii dezavantajate socio-
economic;
 -   Centru de servicii sociale primare 
pentru copii „Sf. Iosif” la Satu Mare 
pentru îmbunătățirea  calităţii vieţii 

beneficiul persoanelor vârstnice, al 
copiilor şi al tinerilor cu dizabilităţi”. 
Proiectul are multiple valențe: pe de o 
parte urmărește derularea de activităţi 
care să creeze schimbări profunde 
şi de durată pentru oamenii aflaţi în 
nevoie; pe de altă parte, se vor dezvolta 
competențele manageriale ale celor 
implicați în coordonarea acțiunilor 
și totodată se va asigura o coeziune a 
programelor sociale la nivelul asociației 
noastre. 

Activitățile proiectului vizează acțiuni 
de formare pentru coordonatorii locali 
ai proiectelor, de recrutare și coordonare 
de voluntari și dezvoltarea de acțiuni 
constante pentru trei categorii de 
beneficiari direcți, în cadrul a şase filiale 
și sucursale ale Serviciului de Ajutor 

copiilor proveniţi din medii sociale 
nefavorabile (160 de copii şi tineri).

• Activități în beneficiul persoanelor 
cu dizabilități la Blaj (12 beneficiari) 
și Sfântu Gheorghe (6 beneficiari) sub 
forma unor cluburi ce oferă servicii 
sociale menite să îmbunătăţească 
calitatea vieţii tinerilor cu dizabilităţi 
şi a familiilor acestora, contribuind 
astfel la diminuarea izolării lor sociale şi 
ajutându-i să se integreze în societate.
Secretariatul general al Serviciului 
de Ajutor Maltez în România asigură 
coordonarea acestor proiecte locale.
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Evenimente

Aniversarea a 20 de ani de existenţă la 
Aiud şi Arad
În data de 11 mai 2013 la Aiud au 
fost sărbătoriți 20 de ani de acțiuni 
caritabile în folosul comunității 
aiudene. Peste 200 de persoane au 
participat la manifestările organizate 
cu acest prilej. Majoratul asociativ al 
sucursalei Aiud se traduce astăzi în 
programe adresate copiilor, vârstnicilor, 
marginalizaților, astfel că numărul celor 
atinși de serviciile voluntarilor maltezi 
depășește cifra de 3000 de persoane. 
„Am muncit foarte mult, cu credinţă şi 
perseverenţă, erau situaţii când lucram 
zi şi noapte în cazuri de intervenţii de 
urgenţă. Dar ştiam şi să ne bucurăm şi 
să sărbătorim. Poate aşa s-a închegat 
comunitatea noastră atât de bine. Efortul 
în comun ne întăreşte ca şi familie în 

20 de ani de existenţă la Aiud şi Arad
Noul Ambasador al Ordinului de Malta în România

900 de ani pentru Ordinul de Malta
„Zilele României”

spirit maltez. le mulţumim tuturor 
pentru ajutorul acordat în cei 20 de ani, 
şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i 
binecuvânteze.”(doamna Fari Palko 
Ilona, conducătoarea sucursalei Aiud).
Şi filiala Arad a sărbătorit 20 de ani de 
când un grup de oameni, animaţi de 
solidaritate şi credinţă, au pus bazele 
activităţilor în beneficiul celor mai 
nevoiaşi membri ai comunităţii arădene. 
De-a lungul celor 20 de ani s-au derulat 
activităţi pentru vârstnici şi tineri din 
familii defavorizate, au fost colectate şi 
distribuite ajutoare materiale şi alimente 
pentru cei afectaţi de inundaţii, dar şi 
pentru familiile din evidenţa filialei, 
au fost organizate vizite regulate la 
penitenciarul din localitate, a fost 
facilitat transportul unor pacienţi la 
clinici din ungaria. 

SAMR alături de RENOVABIS
SAMR a răspuns invitației Renovabis 
de a participa în luna mai în Germania 
în cadrul Acțiunii de Solidaritate a 
Catolicilor din Germania cu cetățenii 
din Europa Centrală și de Est. Cu această 
ocazie, Renovabis a organizat o serie 
de manifestări în cadrul cărora SAMR 
a prezentat serviciile sale destinate 
persoanelor cu dizabilități și a susținut 
conferințe de presă. Ca urmare, maltezii 
din Betzdorf și cei din Schöndorf şi-au 
afirmat dorința de a sprijini o parte din 
acțiunile noastre.

900 de ani pentru Ordinul de Malta
Ordinul Suveran, Militar și Ospitalier al 
Sfântului Ioan Botezătorul de Ierusalim, 
de Rodos și de Malta a sărbătorit în luna 
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februarie aniversarea a 900 de ani de 
când Papa Pascal al II-lea a pus Ordinul 
sub protecția Sfântului Scaun prin Bula 
papală „Piae postulatio voluntatis” 
din 15 februarie 1113. la Roma, 
întreaga săptămână 4-10 februarie 
2013 a fost dedicată acestei importante 
aniversări: a avut loc Conferința 
Internațională a Ordinului de Malta, 
cu întâlniri pe marginea subiectelor 
centrale ale Ordinului: spiritualitate, 
comunicare, diplomație. Șefii de 
guvern ai Ordinului, ambasadori, lideri 
naționali, reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale au luat parte la discuții. 
Momentul cel mai așteptat a fost ziua de 
sâmbătă, când peste 4.500 de membri 
ai Ordinului și voluntari au luat parte la 
sfânta liturghie celebrată la Bazilica Sf. 
Petru, celebrată de Cardinalul Secretar 
de Stat, Tarcisio Bertone, urmată de 
cuvântarea Sfântului Părinte Papa 

Benedict al XVI-lea. Sfântul Părinte a 
elogiat Ordinul de Malta pentru cele 
nouă secole de fidelitate față de Biserică: 
„Dragi prieteni, continuați să lucrați 
în comunitățile voastre și în lume 
respectând căile indicate de Evanghelie 
- credința și caritatea, pentru reînnoirea 
speranței”.

„Zilele României”
la început de octombrie au avut loc 
la Cluj-napoca „Zilele României”. 
Este vorba de întâlnirea anuală dintre 
partenerii germani de la Malteser 
Hilfsdienst și filialele și sucursalele 
Serviciului de Ajutor Maltez în 
România. Schimb de experiență, 
vizitarea proiectelor, informare asupra 
programelor derulate, dar și identificarea 
de noi parteneri au marcat aceste zile. 

Malteser Hilfsdienst - 60 de ani în 
folosul comunităților din Germania și 
Europa 
Malteser Hilfsdienst (MHD) a celebrat 
în această toamnă la Aachen 60 de ani de 
existență, cu peste 1700 de participanți și 
invitați. Am fost și noi prezenți alături de 
acești prieteni, parteneri, susținători. Ei 
sunt cei care acum mai bine de douăzeci 
de ani au inițiat activitatea noastră de 
caritate în România şi în celelalte ţări 
foste membre ale blocului comunist. 
Cancelarul german Angela Merkel a 
declarat în mesajul său: „umanitatea și 
angajamentul pe care îl demonstraţi în 
fiecare zi sunt un mare cadou pentru 
noi toți”, lăudând activitatea Malteser 
Hilfsdienst cu cei 48.000 de voluntari în 
întreaga Germanie.

Pg. 26: Sfânta liturghie celebrată 
cu ocazia aniversării a 20 de ani de 
exitenţă a sucursalei de la Aiud.

Reprezentanţi ai SAMR şi Malteser 
Hilfsdienst la „Zilele României”.

Liturghia de Celebrare a celor 900 de ani de recunoaştere a Ordinului de Malta ca şi ordin 
al Bisericii Catolice, Bazilica Sf. Petru - Vatican. Foto: Order of Malta
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înființarea Asociaţiei Ordinului din 
ungaria și a 25 de ani de la înființarea 
Serviciului Maltez de Caritate din 
ungaria (MMSZ), conferința a fost 
prilej de reflecție asupra inițiativelor 
serviciilor malteze din această parte a 
Europei. Totodată, manifestarea a creat 
contextul ilustrării acțiunilor serviciilor 
malteze din Albania, lituania, Polonia, 
România, Slovacia, ucraina și ungaria. 

Forumul comunicatorilor europeni
În luna noiembrie a avut loc la 
Roma întâlnirea reprezentanților 
pe comunicare din structurile care 
activează în cadrul Ordinului de 
Malta. Tema centrală a fost strategia de 
comunicare a Ordinului la nivel global, 
cu politici și ghidul de comunicare, 
la care s-a adăugat împărtășirea unor 
acțiuni de comunicare de succes. 

Ambasadorul Special al Ordinului 
Suveran de Malta privind situația 
romilor în vizită în România 
În luna decembrie Excelența Sa, 
domnul Franz Salm-Reifferscheidt, 
Ambasadorul Special al Ordinului 
Suveran de Malta privind situația 
romilor, a vizitat România. Domnia sa 
s-a întâlnit cu reprezentanții Serviciului 
de Ajutor Maltez în România și a vizitat 
comunitățile de romi de lângă Sfântu 
Gheorghe și Micloșoara, Huedin și 
proiectele sucursalei Aiud care au ca 
beneficiari și populație de etnie romă. 

Vizita a relevat oportunităţi de iniţiere 
de proiecte pentru comunităţile de romi 
întâlnite.

Ordinul Maltez și Ordinul Ioanit - o 
colaborare de succes, premiată la Berlin
Ordinul Maltez și Ordinul Ioanit din 
Germania au sărbătorit aniversarea a 
900 de ani de la emiterea Bulei papale 
„Piae postulatio voluntatis” de către 
Papa Pascal II. Colaborarea de-a 
lungul timpului dintre Ordinul Ioanit 
și Ordinul de Malta a fost evidențiat 
prin premierea celor mai de succes 
proiecte ecumenice comune, la Berlin. 
Marele premiu a fost acordat cooperării 
eficiente și de lungă durată dintre 
SAMR și Johanniter-unfall-Hilfe 
din landesverband Sachsen-Anhalt /
Thüringen.

Noul Ambasador al Ordinului Suveran 
de Malta în România
În toamna anului 2013 s-a retras din 
activitatea diplomatică Excelența Sa, 
Ambasadorul Ordinului de Malta 
în România, domnul Franz Alfred 
von Hartig, un prieten drag și mare 
susținător al activităților Serviciului 
de Ajutor Maltez în România. În luna 
noiembrie mandatul a fost preluat de 
Excelenţa Sa domnul Jakob Kripp. Cu 
această ocazie președintele României  
domnul Traian Băsescu „a evocat 
extraordinarele relații de prietenie 
și de cooperare și a mulțumit pentru 
sprijinul acordat de Ordin în planul 
acțiunilor sociale, educaționale și 
filantropice”. După investire, Excelenţele 
lor, Ambasadorul Jakob Kripp, alături de 
soția sa, doamna Ileana Kripp, au vizitat 
Secretariatul general al SAMR și Grădinița 
Specială Malteză din Cluj-napoca. 

Distincţie pentru SAMR Timişoara
Filiala Timişoara a Serviciului de Ajutor 
Maltez în România a fost invitată la 
Gala Asistenţei Sociale 2013. la acest 
eveniment, organizat de Departamentul 
de Asistenţă Socială din cadrul 
Facultăţii de Sociologie şi Psihologie 
al universităţii de Vest din Timişoara, 
în colaborare cu Colegiul naţional 
al Asistenţilor Sociali – Structura 
Teritorială Timiş, şi cu Societatea 
pentru Copii şi Părinţi SCOP, a fost 
celebrat domeniul asistenţei sociale 
prin intermediul celor care şi-au 
dedicat activitatea şi preocupările în 
acest sens. În cadrul evenimentului 
s-au acordat distincţii instituţiilor 
publice şi OnG-urilor care activează 
în domeniul Asistenţei Sociale, dar şi 
câtorva profesionişti şi voluntari. Filiala 
Timişoara a SAMR, prin directorul 
executiv Márta Ciolac şi asistenta 
socială, Adriana Cojocaru, a primit 
distincţia „Inovaţie şi dezvoltare în 
asistenţă socială” pentru Programul 
„Balul Caritabil Maria”.

Ungaria, gazdă a maltezilor 
din regiune
ungaria a găzduit Conferința Regională 
din Europa Centrală și de Est a 
asociaţiilor Ordinului de Malta. Pe lângă 
celebrarea aniversării a 85 de ani de la 

Excelenţa Sa, domnul Ambasador Jakob Kripp, primind felicitările din 
partea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu.

Marele premiu pentru colaborarea 
dintre Ioaniţi şi SAMR.
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VENITURI 2013
• Donații și sponsorizări 1.286.938 lei
• Finanțări din străinătate 1.199.387 lei
• Resurse obținute de la bugetul de stat    
   și bugetul local 715.504 lei
• Cotizații și contribuții 457.411 lei
• Dobânzi bancare 128.501 lei
• Alte venituri 434.117 lei
• Ajustări contabile 78.325 lei

Total 4.300.183

CHELTUIELI 2013
• Programele sociale: 3.431.876 lei
• Cheltuieli administrative: 709.165 lei
• Transport, deplasări: 286.190 lei
• Ajustări contabile: 463.560 lei

Total 4.890.791 lei

Ajustări 
contabile: 2 %

Transport, 
deplasări: 6 %

Cheltuieli cu 
programele sociale: 70%

Ajustări 
contabile 

(diferențe de 
curs valutar, 
deprecieri):

9 %

Cheltuieli administrative și de 
birou: 15 %

Cotizații și 
contribuții: 10%

Alte 
venituri: 10 %

Donații și 
sponsorizări: 30%

Dobânzi 
bancare: 3 %

Finanțări din 
străinătate: 28%

Resurse obținute de la 
bugetul de stat și bugetul local: 17 %

Raport Financiar
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Serviciul de Ajutor Maltez în România 
Filiale și sucursale
Secretariatul general
400031, Str. Nuferilor nr. 1, ap. 9, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 595 801; Fax: 0264 592 714
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: 0757 626 699
E-mail: aradmalta@yahoo.com
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: maltezbrasov@gmail.com
Conducător sucursală: Horváth Judit

Bucureşti
011051, Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, sector 1
samr.bucuresti@gmail.com; bucuresti@maltez.ro
www.voluntarmaltez.ro
Conducător sucursală: Rucsandra-Monica Novotny

Cluj-Napoca – jud. Cluj
Sucursală: 400139, Str. Ion Viteazu, nr. 1
Corespondenţă: 400304 Str. E. 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, 0743 032 967
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

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, ap. 4
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: Palai Kristóf

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

Sibiu – jud. Sibiu
550163, P-ţa Mare, nr. 2
Telefon: 0269 211 508; 0742 433 175
E-mail: maltezisibiu@yahoo.com
Conducător sucursală: Mihaela Costeiu

Sighetu Marmaţiei – jud. Maramureş
435500, Str. Bogdan Voda, nr. 7
Telefon: 0744 585 373
E-mail: colopelnicvasile@yahoo.com
Conducător sucursală: Pr. Vasile Colopelnic

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
300167, Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 18, ap. 17
Telefon/fax 0256 498 010, 0356 410 444
E-mail: tmsamr@yahoo.com 
Director executiv: Ciolac Márta

Mulțumiri
Dorim să le mulțumim tuturor acelora care ne-au 
fost alături în cursul anului 2013. Parteneri / 
finanțatori externi, sponsori, autorități locale și 
de stat, parteneri locali, persoane fizice ne-au 
ajutat să ducem mai departe tradiția carității.

Secretariatul General 
Victor şi Alexandra Baillou, Franz Alfred von 
Hartig, Ordinul de Malta în România, Malteser 
Hilfsdienst/Auslandsdienst Köln, Malteser 
Trier, Malteser Hospitaldienst Austria, Malteser 
Betzdorf, The Global Fund for Forgotten People, 
The Order of Malta England, Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V., Landesverband Sachsen-Anhalt 
– Thüringen, Germania, Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderte e.V, Krautheim, 
Germania, dr. Árpád Matláry
Porsche România, Kapsch, EBS România, 
Robert Bosch, United Way România, Regine 
Sixt Children’s Aid Foundation, Sixt Rent a Car, 
Parohia Romano Catolică Sf. Mihail Cluj, CoSoSys, 
Ambient, Perfect Floorplans, Asicons, Aurelia 
Cristea, Clorofilm, Fundaţia Comunitară Cluj - 
prin programul YouthBank, Univer Product Ro, 
Iulius Mall Cluj, REAL România, AUCHAN Cluj, 
Billa România, Blythswood Care,  Ax Perpetuum, 
Rekreativ Club, R.Service Entfeuchtung Wien 
(Marius Rarău), Florăria Lavanda, ANTARES 
România, Milanotur, Crinelisei, Andrei Lupșa, 
Roxana Vădean, voluntari de la Genpact, GSK şi 
Exl Service,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
și Persoanelor Vârstnice - Agenţia Judeţeană 
pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, Primăria 
Municipiului şi Consiliul Local Cluj-Napoca, 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj, 
Guvernul României – Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice, Clujul Pedalează, Caritas 
Eparhial Greco-Catolic Cluj, Habitat for Humanity 
România, Studioul Teritorial al Radioteleviziunii 
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

Aiud
Malteser Hasselroth, Ordinul Suveran de Malta 
în Ungaria, Primăria Aiud, Radio „Eveniment”, 
Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” 
Bucureşti - Silvia Sohterus, Fazekas Ernest şi 
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Cătălin Petrescu, U.D.M.R. Aiud,
Logos, Firma Strauss Germania, IPEC Alba Iulia 
- Covaciu Elena, Restaurant Georgia - Adriana 
Duna, Prebet Aiud,
Ospitalierul Ordinului de Malta în România - 
domnul Kálnoky Tibor, Székely Attila, Szakács 
Nimród, Corina Fodorean, Csiki Gyula, Lukács 
Márta, Fülöp Szabolcs, Lörincz Zoltán, Molnár 
András, Takács Attila, Aurelia Ursu, Rodica 
Pungea, Anton Godorogea 

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

Baia-Mare
Malteser Dorsten, Malteser Warendorf, Școala 
„St. Martin” din Sendenhorst, Germania, prin 
programul „Kinder Helfen Kindern”, Malteser 
Regensburg, 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, Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Maramureş, Asociația Autism Baia Mare, Ziarul 
online www.actualmm.ro, Cotidianul „Glasul 
Maramureșului”, Colegiul Tehnic de Transporturi 
Auto Baia Sprie, Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie, 
Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare, Liceul 
teoretic „Németh László” Baia Mare, Colegiul 
Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Școala 
Generală „George Coșbuc” Baia Mare, Școala 
Generală „Lucian Blaga” Baia Mare, Școala 
Generală „Nicolae Iorga” Baia Mare, Teatrul 
Municipal Baia Mare, 
Repka Electronics, Escalia Craus, Adiss, 
Tipografia Eurotip, Brutăria Rosario, ACO 
Distribution, Agastia Serv, ROBOT, Fortuna 
Motor, Saralex, Coravit, Neotherm

Brașov
Biserica Romano-Catolică din Braşov

Bucureşti
Porsche Romania, PSS Prosoft Solutions, Şcoala 
gimnazială „Sf. Voievozi”, Caritas, Societatea de 
Salvare Bucureşti, Asociaţia Medicilor Catolici 
Bucureşti, Organizaţia Naţională Cercetaşii 
României, Bosch, Ordinul Suveran de Malta în 
România, Comunitatea iezuitilor din Bucureşti, 
Clubul Sportiv Român, Chic N Art, Arhiepiscopia 
Romano-Catolică de Bucureşti, Biserica „Sacre 
Cœur”

Cluj-Napoca
Malteser St. Ingbert, Parohiile romano-catolice 
Sf. Maria şi Sf. Mihail, Cluj-Napoca, 
United Way România, Fundația Rosa Mystica
 

Dorobanţi
Malteser Bleialf,Germania, Ministerul 
Muncii,Familiei şi Protecţiei Sociale, Primăria 
Comunei Dorobanţi, Şcoala Generală „Páter Godó 
Mihály” Dorobanţi, Fundaţia „Sfântul Francisc” 
Deva, Liceul de artă „Sabin Drăgoi”, Agrodor 
Dorobanţi, Farmacia „Galenus”, Helios Optica, 
Exagreen, Isado Shoes, Adam Tur, Sio Tour

Micfalău
Bertis, Madexport, Adonis Import Export, 
Matabe, Zabola Estate, Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Covasna, Consiliul 
Judeţean Covasna

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

Oradea
Malteser Biberach, Germania, Surorile 
Mahlendorf, Germania, Asociaţia Gödöllő Twin 
City, Ungaria, Asociaţia Ergo, Ungaria, Asociaţia 
Posticum Movimentum Iuventutis Christianae,  
Ecosafe Oradea, Ruffino Oradea

Satu Mare
Fundaţia Csilla von Boeselager, Fundaţia 
Wilhelm Oberle-Staufen, Malteser Ravensburg, 
Malteser Hasselroth, Malteser Fulda, City Radio 
Satu Mare, UDMR Satu Mare, Episcopia romano-
catolică Satu Mare, Parohia romano-catolică 
Satu Mare nr. 1, 
Bodnár, Gáti Const., Vonház, Evolys, 
Alpintehnika, Brendli Diana-Davcom
Familia Gisella şi Georg Mengdehl Freiburg, 
credincioşii Parohiei romano-catolice „Sfânta 
Treime” Freiburg, Christa Becker şi credincioşii 
romano-catolici din Weitersburg, Elena şi Jan 
Voss, Christian Leinweber, Angela Bercean, 
Todoran Elisabeta, Sándor Orsolya, Szántai Lajos, 
Familia Tóth László, pr. Pallai Béla, Mureşan 
Gabriel, Luczky László

Sfântu Gheorghe
Malteser Kerzell-Fulda, Malteser Ludwigshafen, 
As Creation Tapeten Stiftung, Klara Stemler 
Stiftung, Malteser Jugend Würzburg, Karl 
Albert Knichel, ABS Center, Press-Tech, Bertis, 
Madexport, Kovamat, Hu-Or, SICOMCOOP, Hope 
Sped, JT International, Arcon, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, 
Consiliul Local Sfântu Gheorghe, Consiliul 
Judeţean Covasna, Fundaţia Communitas

Sibiu
Malteser Würzburg
Aerotravel, Samaritana, Takata Petri

Târgu Mureş
Elan Trio, Nordenlor, Şcoala Generală nr.13 
Târgu Mureş, Parohiile romano-catolice 
din Târgu Mureş, Praid şi Izvorul Oltului, 
Multiplan Electronics, Auchan România, Appia 
Management, florăriile Doliu şi Dalia, Vodafone 
Târgu Mureş, Malteser Mainz, Pâinea de casă  
Kovács, Reea, Infinit, Tordai, Fazakas, Lukács, 
Darina, Mureş Moll, Romur, PS. Haus, Consiliul 
Judeţean Mureş, Primăria Miercurea Nirajului,  
Primăria Şincai, Direcția Județeană Ocolul Silvic,  
Prodimpex Ikebana, Editura Pallas Academia 
Miercurea Ciuc,  Şcoala  Generală nr. 7 Târgu 
Mureş

Timişoara
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Caritas Ciacova, Opera Română Timişoara – 
Rudik Christian, SAMR Dorobanţi, Filarmonica 
Banatul Timişoara, Teatrul German de Stat 
Timişoara, Teatru Maghiar de Stat Csíky Gergely 
Timişoara-Balázs Attila, Teatrul Naţional Mihai 
Eminescu Timişoara – Rizea Ion
Asociația Șvabilor Bănățeni din Ried, Austria, 
Biserica Evanghelică Bergisch Gladbach, 
Germania, Kath. Kirchenstiftung Hl. Blut , 
Germania, Malteser Medikamentehilfe Hl. Blut, 
Austria, Triumf des Herzens Hilfe für Ost Europa, 
Elveţia, Malteser Duisburg, Malteser Jülich,
Agenda, Almira Trade, Andreas, Auchan 
Timișoara, Casa Bunicii, Cofetăria Codrina, 
Clubul de Dans Just Dance și Ritmuri de 
Societate, Clubul de Dans Sportiv Magnum 
Team Timișoara, Cramele Recaş, Datamax, 
Eta2U, Fabrica de Bere Timişoara, Asociaţia 
Handicapaților Fizici din Harghita, Flextronics 
România, Paul Flowers, Fornetti România, 
Frisland, Heti Új Szó, Cabinet Stomatologic 
şi Laborator dentar Dr. Kabai Zoltán și Kabai 
József, Kathrein Romania, Life Care Corp, 
Popa’s - Ştefan Popa, Radio Timişoara, Redona 
Travel, Salon de Înfrumusețare Monica, SOLE 
Mizo, Strasino Vod, Iftimiciuc Daciana, Hotel 
Streliţia, Studio Bilec, TEHNODENT POKA, 
Tifel, TIM-Electrocolor, Studioul Teritorial al 
Radioteleviziunii Timişoara
Ospitalierul Ordinului de Malta în România 
- domnul Kálnoky Tibor, PS Böcskei László, 
Berghmann Iva, Bikfalvi József , Cseresnyés 
Ildikó, Emandi Alina, Fekete Nagy László, Foarță 
Șerban, Găurean Cristina, Horváth Piroska,  
Kertész Éva, dr. M-Kiss Hédy, dr. Prof. Mederle 
Narcisa, dr. Mihăescu Camil, Molnos András 
Csaba, Moser Alexandra-Azaria, Mugur Șerban, 
Nagy Krisztina, Oschanitzky Péter, Pamfil 
Marieta, Papp Ana-Maria, Péter Ildikó, dr. Skoda 
Iulia, Szíjártó Emeric, Szlahotka-Szirbik Mónika, 
Tamás Péter, Tarhuna Mihaela, Török Olga, dr. 
Bandi Tünde, Popovici Svetozar, Rudic Cristian, 
ing. Tamás Ladislau, Czegő Teréz, dr. Fejes 
Imola, Nagy Valéria, ing. Sárossy László, dr. 
Töckelt Éva şi Arnold, ing. Sebestyén Csongor şi 
Klára, Verok Erzsébet şi László
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