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Îmi face mare plăcere să vă prezint Raportul Anual al 
Serviciului de Ajutor Maltez în România (SAMR) care descrie 
cele mai relevante activități desfășurate, în 2019-2020, de cei 
peste 1500 de voluntari și peste 100 de angajați, organizați în 
cele 17 filiale și sucursale ale sale.

Pentru mine, în calitate de Ambasador, apropiindu-mă de cel 
de-al doilea an al mandatului meu, a fost o mare plăcere și o 
sursă de inspirație să fiu martorul angajamentului, dedicării și 
energiei voluntarilor, angajaților și liderilor SAMR.

A fost, și va continua să fie, o mare plăcere să împărtășim 
idei, inițiative și să discutăm oportunități cu SAMR, pentru a 
aprofunda și extinde sprijinul către beneficiarii noștri.

Totodată, în spiritul învățăturilor Domnului nostru, Iisus 
Hristos, aș dori să mulțumesc sincer, nu numai Serviciului 
de Ajutor Maltez, ci și Asociației Ordinului de Malta din 
România, deoarece cred că doar comunicările constante și 
eforturile comune ale tuturor componentelor Ordinului 
de Malta din România și din alte locuri ne maximizează cu 
adevărat eforturile.

Aș dori, de asemenea, să mulțumesc autorităților române 
la nivel central și local, care au fost adevărați parteneri ai 
activităților noastre, de la Ministerul Muncii, la Ministerul de 
Interne și, ultimul, dar nu cel din urmă, Ministerul Sănătății.

Autorităţile locale, din regiunile unde operăm prin cele 17 
filiale și sucursale, au reprezentat importanţi parteneri de 
dialog şi de intervenţie practică, reuşind să găsim împreună 
soluţii ori de câte ori au apărut dificultăţi.

Aș dori să mulțumesc Casei Regale, care, cu grație, a acceptat 
să ne fie partener de proiecte în ultimul an, pentru a sprijini 
persoanele vârstnice în timpul dificilei pandemii COVID-19. 
A fost o provocare la care SAMR a răspuns prin adăugarea de 
activități specifice legate de pandemie, pe lângă programele 
obișnuite, și am fost impresionat să văd cum inițiativa 
curajoasă a adus rezultatele scontate. 

În 2020, trebuie să ne amintim și de stingerea din viață a 
regretatului nostru Mare Maestru Fra’ Giacomo della Torre 
del Tempio di Sanguinetto, dar, nominalizarea locotenentului 
nostru Fra’ Marco Luzzago, în noiembrie, ne-a înveselit. 

Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc Arhiepiscopiei 
Mitropolitane și structurilor locale ale bisericii catolice pentru 
îndrumarea spirituală primită și colaborarea practică în multe 
ocazii. Mai mult, Ambasada a comunicat permanent cu 
Nunțiatura Apostolică în legătură cu activitatea organizației. 
Au fost o sursă de îndrumare și au întărit ecosistemul de 
comunicare în care, în cele din urmă, credem.

Felicit, încă odată, întreaga echipă SAMR , voluntari, angajați 
și liderii săi, pentru toate reușitele sale!

Roberto Musneci  
Ambasador al Ordinului Suveran Militar și Ospitalier al Sfântului 
Ioan de Ierusalem, de Rhodos și de Malta

CUVÂNT INTRODUCTIV
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DEMNITATE
PROGRAMELE PENTRU SENIORI

O MASĂ CALDĂ, ÎN 
FIECARE ZI, PRIN 
„MASA PE ROȚI”

Bătrânețea ar trebui să fie pentru toți un 
timp de har, de introspecție și reapropiere de 
credința în Dumnezeu și de cei dragi. 

Timișoara și Cluj-Napoca sunt, de peste 25 de 
ani, centre de referință ale organizației pentru 
programele de masă destinate vârstnicilor singuri. 
Zilnic, hrana caldă și sănătoasă este transportată 
și oferită gratuit vârstnicilor imobilizați în 
locuințele lor, bolnavi, slăbiți de vârstă și cu 
venituri foarte mici. Celor 126 de beneficiari 
din Timișoara și 120 din Cluj le sunt oferite 
și servicii de asistență socială și monitorizare 
permanentă. 

Între veniturile prea mici și lipsa 
sprijinului din partea familiei sau 
a statului, prea puțini vârstnici din 
România au șansa unor zile liniștite. 
Mâna pe care le-o întindem este 
singurul gest de apreciere și recunoștință 
pe care îl primesc mulți dintre 
beneficiarii programelor noastre pentru 
seniori. E modul nostru de a le reda 
DEMNITATEA. 

CĂMIN PENTRU O 
BĂTRÂNEȚE LINIȘTITĂ
Din 1992, Centrul rezidențial „Sfântul Ioan” din 
Timișoara asigură servicii de îngrijire destinate 
vârstnicilor lipsiți de orice sprijin și cu venituri 
mici. Un număr de 27 de persoane sunt cazate în 
cele 8 dormitoare și au parte de asistență medicală 
completă, control medical săptămânal, igienă 
corporală cât și de consiliere psihologică, terapii 
ocupaționale, ergo și meloterapie.

Problemele inerente vârstei sunt depășite 
mulțumită dedicării echipei, ce reușește să 
ofere nu doar îngrijire ci și încredere în sine, un 
sentiment de utilitate și siguranță. 

Cantina socială „Aurelian Balint” a filialei 
Timișoara pregătește hrană pentru beneficiarii 
programului „Masa pe roți” și pentru rezidenții 
căminului „Sf. Ioan”. 54



NICI UN SENIOR SINGUR

SERVICII DE 
ÎNGRIJIRE LA 

DOMICILIU

Pentru cei 15 vârstnici care frecventează centrul de socializare 
și petrecere a timpului liber Maltez Aiud, întâlnirea 
săptămânală este așteptată mereu cu nerăbdare și interes. 
Vârstnicilor li se oferă activități cultural-religioase și artistice, 
întâlniri tematice pe teme medicale și juridice, plimbări în 
natură și excursii. Ziua îmbrățișării (5 martie), Ziua Mondială 
a Vârstnicilor (1 octombrie) sau Crăciunul Singuraticilor (20 
decembrie) sunt noi și noi motive de socializare și bucurie. 

În aprilie 2019, centrul a găzduit cea mai amplă activitate 
desfășurată în Aiud, „Screeningul Medical”, prin care 1852 
de adulți și copii au beneficiat de analize gratuite, printre ei 

și seniorii noștri. Odată cu izbucnirea pandemiei, din grijă 
pentru vârstnicii noștri am sistat activitățile în centru dar 
periodic i-am vizitat acasă unde, odată cu servicii medicale 
(măsurare tensiune arterială, măsurarea glicemiei), le împărțim 
hrană pentru trup (pachete cu alimente neperisabile) și pentru 
suflet, prin ședințe de consiliere individuală.

Filialele din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, 
Oradea și Arad oferă și ele activități săptămânale prin cluburile 
de seniori. Beneficiarii au ocazia de a se întâlni nu doar pentru 
socializare ci primesc și sfaturi de la specialiști care îi ajută să 
aibă grijă de ei, fizic dar și spiritual. 

58 de vârstnici din Timișoara și 7 din Cluj-Napoca, aflați în 
imposibilitatea de a se autogospodări, au continuat să primească 
ajutor zilnic în ultimii doi ani. Voluntarii maltezi îi îngrijesc, le 
țin companie, le plătesc facturile, îi însoțesc la controale medicale 
sau îi vizitează atunci când sunt internați, îi duc la spectacole de 
sărbători, le sărbătoresc evenimente importante din viața lor, le 
oferă pachete cadou cu cele trebuincioase, totul pentru ca acești 
oameni să se simtă iubiți și protejați. 
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DĂM MAI 
DEPARTE

La Sfântu Gheorghe, am dezvoltat un proiect 
frumos și complex, din dorința de a îmbina 
nevoia persoanelor active de vârsta a 3-a, 
cu acțiunile noastre prin care le venim în 
ajutor celor sărmani. Atelierele de croitorie 
și țesătorie sunt locul în care materiale vechi 
sau noi devin haine care apoi sunt distribuite 
celor nevoiași. Prin reciclarea textilelor, 
seniorii talentați au reușit să țeasă 124 metri 
de covoare. Produsele cele mai frumoase 
iau drumul Germaniei, tocmai la Stuttgart, 
unde sunt valorificate cu ajutorul unei 
voluntare malteze de aici. Tot vârstnicii sunt 
cei care pregătesc alimentele pe care tinerii le 
distribuie în fiecare sâmbătă, la prânz. 

Mobilizare pentru seniori prin 
Walking Month

Carantina impusă în martie 2020 a făcut ca 
numărul beneficiarilor „Mesei pe roți” din  
Cluj-Napoca să se tripleze în doar câteva 
săptămâni, punând o presiune financiară 
și logistică puternică pe acest program. În 
septembrie, programul risca să fie suspendat, 
după 25 de ani de funcționare, în lipsa 
finanțărilor. Ajutorul a venit din partea 
„Walking Month”, concursul caritabil organizat 
de Betfair Romania Development, care a 
mobilizat 2252 de competitori, ce au reușit să 
strângă suma de 370.814 lei. Tradus în mese 
calde, acest lucru înseamnă că „Masa pe roți”  
va putea livra peste 26.000 de mese în 
următorul an pentru vârstnicii din program. 
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RESPECT
PROGRAME PENTRU PERSOANE 
CU DIZABILITĂȚI

GRĂDINIŢA SPECIALĂ 
MALTEZĂ

Dizabilitatea este parte a condiției 
umane și ea nu ar trebui să 
limiteze nimănui dreptul de a se 
dezvolta și a trăi o viață împlinită. 
Pentru a oferi șanse egale la 
educație și dezvoltare, lucrăm 
alături de beneficiarii noștri de la 
vârste fragede, până la maturitate. 
Le oferim acces la terapii, activități 
individualizate, dar mai ales un 
loc în care primesc RESPECT. 

204
BENEFICIARI 
(la nivel de țară)

9
PROIECTE

De peste 20 de ani, Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilităţi neuromotorii sau Grădinița Malteză, 
așa cum este cunoscut în comunitate, este unul 
din foarte puținele locuri din Cluj-Napoca în 
care copiii cu dizabilități medii și grave au șansa 
să lucreze zilnic, cu terapeuți specializați, ce 
construiesc strategii de recuperare individuale în 
funcție de afecțiunile fiecărui caz. 

În 2019, echipa grădiniței, care găzduiește 19 
copii, au reușit să introducă, în premieră, Terapia 
3C® și Terapia MAES, ce oferă intervenții 
timpurii și tratament special asupra copiilor cu 
paralizie cerebrală și alte tulburări neurologice.

90%
FONDURI SUSȚINUTE 

DIN DONAȚII

Cei 3 terapeuți 3C® cu care grădinița colaborează 
au aplicat tehnica pentru cei 17 copii cu 
tulburări din spectru autist. Rezultatele au 
început să fie vizibile după câteva luni, ceea ce 
înseamnă o evoluție foarte rapidă pentru aceste 
cazuri.

Izbucnirea pandemiei COVID-19, în primăvara 
acestui an, a fost o mare provocare. Pentru ca 
toate progresele înregistrate să nu dispară, echipa 
s-a mobilizat și s-a adaptat rapid și a reușit să 
continue orele de terapie online, cu ajutorul 
părinților. La 1 iunie, cu proceduri de protecție 
speciale, căsuța malteză și-a redeschis porțile iar 
activitățile au continuat diversificat, în funcție de 
evoluțiile pandemiei, pâna la sfârșitul anului.
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EROII NEVĂZUȚI 
AI CENTRULUI 

SOCIAL MALTEZ 
DOROBANȚI

PRIETENII DIN 
CENTRELE 

PENTRU TINERI CU 
DIZABILITĂȚI 

Cei 40 de locuitori cu deficiențe locomotorii, asistați permanent în Centrul de îngrijire 
și asistență pentru persoane cu handicap din Dorobanți, județul Arad, au parte, zi de zi, 
de grija și dedicarea angajaților și voluntarilor SAMR. Aceștia le oferă îngrijire, medicație, 
terapie, activități recreative și spirituale. O familie mereu unită, unica familie pe care unii 
dintre beneficiari o mai au.

O familie care în cele mai grele momente rămâne unită. Odată cu instaurarea carantinei, 
în martie 2020, personalul centrului s-a împărțit în 2 grupe și s-a izolat alături de 
rezidenți, în ture de câte două săptămâni. Au acceptat să petreacă departe de case Sfintele 
Sărbători de Paște și de Crăciun, și-au sacrificat timpul alocat vieții personale, dedicându-l 
celor singuri și bolnavi. Pentru noi, ei sunt eroii nevăzuți ai anului 2020!

Una dintre cele mai mari probleme ale tinerilor cu dizabilități 
este integrarea lor în societate și apartenența la grupuri care să-i 
ajute să devină mai autonomi, mai încrezători și deschiși către 
provocările zilnice. Ei au nevoie să iasă din spațiul familial și 
să trăiască experiențe noi, să prindă curaj și să înțeleagă viața 
dincolo de protecția pe care cei apropiați le-o oferă. 

Aceasta este misiunea cluburilor speciale pe care le conducem 
în Blaj, Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe, Aiud, Miercurea Ciuc 
sau Brașov în care, periodic, tinerii se întâlnesc și participă 
la multiple activități indoor/outdoor. La Blaj, 30 de tineri 
se regăsesc într-un program gândit să răspundă nevoilor 
lor. Indiferent dacă participă la şedinţe de kinetoterapie, 
completate cu ajutorul platformei MIRA, terapie asistată de 
animale sau la cursuri practice – gătit, mers la cumpărături, 
confecționarea unor obiecte, tinerii primesc șansa să se 
manifeste ca individualități independente.

În spiritul Maltez, acești tineri învață ca, la 
rândul lor, să-i ajute pe alții și să dea mai 
departe din atenția și generozitatea pe care 
o primesc.

Atunci când întâlnirile fizice nu au mai 
fost posibile, mediul online i-a regăsit tot 
împreună pentru a-și continua activitățile, 
iar vara anului 2020 a fost plină de ieșiri în 
natură, care să compenseze timpul petrecut 
în izolare sau în singurătate.

Familiile tinerilor din Blaj au propriul 
lor suport prin Centrul de Consiliere și 
sprijin pentru părinți și copii cu dizabilități, 
unde le sunt oferite servicii de asistență 
socială, consiliere psihologică individuală 
și de grup, ședințe de parenting, terapie 
cognitiv-comportamentală, ludoterapie și 
kinetoterapie. 1312



CELE MAI FRUMOASE 
AMINTIRI SE NASC 

ÎN TABERELE 
PENTRU TINERI CU 

DIZABILITĂȚI

An de an, tinerii cu dizabilități din programele noastre din țară 
au șansa să se cunoască în taberele special organizate. În 2019, 
cea de-a 17-a ediție a taberei a avut loc într-un amplasamentul 
pitoresc, situat între municipiul Sfântu Gheorghe şi localitatea 
Vâlcele. În mijlocul naturii, 60 de tineri cu nevoi speciale din 
România, Ungaria și Ucraina au trăit departe de agitația lumii, 
într-un spațiu perfect adaptat nevoilor lor și s-au bucurat de 
o comunitate aproape de sufletul lor. Un număr de 36 de 
voluntari au asigurat ajutorul pentru nevoile participanților 
cât și activitățile taberei: workshop-uri pe diverse teme artistice 
sau de manufactură, seri dansante, karaoke, întreceri sportive, 
călărie și multe excursii.

La invitația Ordinului de Malta, un grup de 9 tineri cu 
dizabilități a putut participa, tot în vara anului 2019, la ediția 
internațională a taberei pentru persoane cu dizabilități, în Ettal, 
Germania. Vizita la muzeul BMW și Muzeul ciocolatei din 
Munchen, parapantism sau zborul cu elicopterul au fost printre 
atracțiile taberei în care echipa a avut onoarea de a primi vizita 
Marelui Maestru al Ordinului de Malta.

Tradiția de aproape două decenii a fost întreruptă, în 2020, 
când siguranța tuturor a fost prioritară. Tabăra națională a 
continuat, însă, în mediul online, cu activități la fel de diverse și 
mai ales cu bucuria regăsirii, chiar și de la distanță. 

MICILE VICTORII  
VIN CU MULTĂ MUNCĂ  
- Coco
În urmă cu 4 ani, ținut în brațele mamei sale, 
Codruț intra pentru prima dată în Căsuța 
Malteză. Un băiețel firav, cu ochelari, aparent 
captiv în lumea sa marcată de autism, dar 
cu o curiozitate și un șarm aparte. Treptat, 
micuțul a învățat să pășească. Apoi, a pornit 
singur, pe propriile picioare, ușor dezorientat, 
dar mereu în căutarea luminii. Când a 
început să comunice, primul lucru pe care l-a 
învăţat a fost numele său, Coco.

Terapia T3C® a fost un nou început pentru 
Coco. În ultimul an, a început sa rostească 
mai întâi cuvinte de bază, simple, iar 
vocabularul lui continuă să se îmbogățească. 
Astăzi, Coco știe să se facă înțeles, știe din ce 
în ce mai clar ce vrea... iar cel mai mult Coco 
vrea să fie în centrul atenției. Atunci când 
apare o cameră de fotografiat, cel care caută 
mereu prim-planul este, ați ghicit, Coco, 
mica noastră vedetă! 
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EGALITATE

CENTRELE MALTEZE - A DOUA 
CASĂ PENTRU COPIII ROMI

Romii reprezintă peste 4% 
din populația României, 
conform statisticilor oficiale 
care, însă, nu îi includ pe 
cei ce ezită sau refuză să își 
declare apartenența la această 
minoritate. E ușor de înțeles, 
romii sunt constant ținta 
discriminării și rasismului. În 
ultimii 30 de ani am încercat 
constant, prin programele 
noastre, să le oferim 
EGALITATE în drepturi cu 
orice cetățean al țării. 

În timpuri normale, 80 de copii de etnie romă din familii 
vulnerabile, aflați în situații de risc de excluziune socială și abandon 
școlar, trec zilnic pragul centrului „Sf. Iosif ” din Satu Mare. Aici 
ei găsesc ajutor pentru școală și un loc în care învață cum să-și 
construiască o viață independentă, integrați în societate. Masa 
zilnică o primesc în singurul loc din viața lor în care căldura 
și suportul sunt necondiționate. Familiile beneficiază și ele de 
activități de sprijin, consiliere și educare. 

Odată cu criza COVID-19, centrul a fost nevoit să-și închidă 
temporar sediul, dar programele au continuat mulțumită 
mobilizării voluntarilor SAMR. Aceștia au reușit să găsească tablete 
și telefoane pentru ca toți copiii să poată continua cursurile, 
mesele calde au fost livrate acolo unde a fost nevoie iar tinerii 
romi au continuat să aibă un grup de oameni care cred că ei pot să 
depășească orice limitare.

Același scenariu s-a repetat și pentru cei 12 copii de etnie romă din 
ciclu gimnazial, proveniți din familii dezorganizate, ce beneficiază 
de serviciile centrului de zi „Sf. Ioan Botezătorul” din București. 
Copiii, având mari carențe atât educaționale cât și emoționale, 
beneficiază de un plan personalizat de intervenție pedagogică, 
psihologică și socială care sa ajute la dezvoltarea lor.

PROGRAME PENTRU ROMI

„Când am început programele 
noastre din Valea Crișului, 
condițiile erau inimaginabile: 
mizerie și gunoi peste tot, locuințe 
fără apă curentă, curent sau 
chiar ferestre. A apărut ideea de 
a le oferi copiilor de aici lecții de 
călărie, ca un mod de a învăța 
disciplina și concentrarea, ceea 
ce le este vital la școală. Apoi, 
programul le-a oferit și cursuri 
pe diferite meșteșuguri. În câțiva 
ani, școala la care merg copiii 
de aici a devenit una de nivel 
mediu, după ce fusese cea mai 
slabă școală din zonă. Niciun 
copil înscris în programele noastre 
nu a mai rămas repetent.” - 
Franz Salm (Ambasadorul Special al 
Ordinului de Malta pentru comunitatea 
Romă)
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CONSTRUIM LA 
PĂULEASCA PRIMUL 

CENTRU SOCIAL 
MALTEZ DIN SUDUL 

ȚĂRII

COPII ȘI TINERI 
TALENTAȚI LA 

VALEA CRIȘULUI

„Un început sigur!” este șansa reinventării unei comunități foarte sărace, 
în care aproape 70% din locuitori practică cerșetoria în țările din Vest. În 
Păuleasca, județul Argeș, 70 de mame, împreună cu cei 94 de copii primesc 
prin acest program educație pentru viață, începând de la reguli esențiale de 
igienă personală, de îngrijire a copilului mic, suport în accesarea serviciilor 
medicale, dezvoltarea abilităților de parenting, etc. Prezența permanentă în 
comunitate a echipei malteze, în paralel cu interesul manifestat de aceasta în 
cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor comunității rome, au dus la adaptarea 
activităților programului astfel încât impactul lor să fie semnificativ mai mare, 
iar nivelul de încredere în rolul nostru sa fie unul crescut. Chiar și în perioada 
pandemiei, programul a continuat de la distanță pentru o perioadă, fiind 
reluat apoi cu respectarea tuturor normelor de protecție.

În 2021, la Păuleasca va începe construcția unui centru social complex, în care 
activitățile vor putea continua misiunea noastră ca noua generație de aici să 
aducă schimbarea în bine pe care ne-o dorim pentru această comunitate. 

De peste 6 ani, în localitatea Valea Crişului, jud. Covasna, se desfășoară 
un program care își propune să contribuie la integrarea socială a copiilor 
și tinerilor romi. O sută de copii participă în mod regulat la activități 
sportive și ocupaționale: ateliere de țesătorie și croitorie, atelierul de 
tâmplărie, ateliere tradiționale-meșteșugărești. Copiii talentați din 
programul de echitație sau de Voltige participă la concursuri și fiecare 
medalie obținută ne umple de mândrie, iar trupa de dansuri țigănești 
și populare „Délő” este constant prezentă la diferite evenimente 
culturale. Tot la Valea Crișului funcționează, din 2017, un program 
de after-school, unde cei 54 de copii împărțiți în 4 clase au reușit să își 
îmbunătățească rezultatele școlare. 

“În noiembrie 2019, ne aflam la 
Salzburg, pentru a prezenta proiectul 
nostru într-un eveniment special. 
Știam că Nela, mama a 3 copii, era 
acolo, la fel ca mulți dintre părinții din 
Păuleasca, venise să practice cerșetoria. 
Pentru ea era prima plecare de când 
devenise mama. De când plecase, am 
ținut legătura cu ea prin telefon și îi 
trimiteam poze cu copiii ei participând 
la activități alături de bunica lor. 

Am găsit-o cu greu, dormea sub un 
pod și abia se descurca. Când ne-a 
văzut, ne-a luat în brațe și a început 
să plângă. Eram legătura ei cu copilașii 
lăsați în țară. Ne-am despărțit în 
lacrimi, cu o promisiune și o speranță 
în gând, să facem ceea ce ne va sta în 
putință pentru ca mame precum Nela 
să nu mai fie nevoite să plece de acasă.“
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O ALTFEL DE 
COPILĂRIE 

Pentru mulți dintre cei 70 de participanți, cea de-a doua ediție a Taberei 
naționale pentru copii romi (2019) a fost prima experiență în afara comunității 
lor. Veniți din București, Sfântu Gheorghe, Satu Mare, Valea Crișului și 
Păuleasca, copiii au descoperit, pentru o săptămână, o nouă lume, în care fiecare 
are aceleași drepturi la învățare și distracție.

Pornit ca un mijloc de aplicare a ludo-terapiei, „Microbuzul de joacă” este un 
alt proiect dedicat copiilor din comunitățile rome. Special echipat cu jucării 
și materiale speciale, cu o echipă pregătită să dezvolte activități educative, 
microbuzul ajunge în cele mai izolate și sărace comunități, un bun liant în 
rezolvarea problemelor sau conflictelor din comunitate. 

Ambele proiecte vor fi reluate în 2021, odată ce condițiile de siguranță pentru 
beneficiari vor permite acest lucru.

„Femeia ca șansă” a continuat și în perioada pandemiei 

La Sf. Gheorghe femeile din comunitatea romă au beneficiat 
și după izbucnirea pandemiei de consilierea specialiștilor 
noștri, fie prin vizite la domiciliu, fie prin activități 
individuale sau telefonic.

ALĂTURI DE ROMI, 
LA EI ACASĂ
Patru comunități de romi au fost incluse, 
acum 2 ani, într-un program special al 
organizației, prin care ne-am propus să 
oferim servicii sociale complexe pentru 
peste 1.000 de beneficiari. Rezultatele 
obținute, atât în anul 2019, cât și în 
2020, sunt remarcabile. 

Romii din Sfântu Gheorghe (jud. 
Covasna), Diosig (jud. Bihor), Satu 
Mare și Dorobanți (jud. Arad), au acces 
la ateliere de dezvoltare a abilităților 
manuale, consiliere pentru familii, 
activități de remediere școlară, grupuri 
de dezvoltare personală, și, la nevoie, 
intervenții în situații de urgență. Toate 
acestea sunt gândite personalizat, pe 
nevoile specifice fiecărei comunități: 
echipele noastre sunt prezente permanent 
reușind să construiască relații de 
încredere și să înțeleagă exact cum pot 
ajuta oamenii. În 2021, sperăm că vom 
putea relua evenimentele și participarea 
locuitorilor la tabere naționale şi 
internaționale, suspendate pe perioada 
pandemiei. 
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SOLIDARITATE

OAMENII STRĂZII AU 
NEVOIE DE NOI

Familie, prieteni, un acoperiș 
deasupra capului – uităm, de multe 
ori, că ele sunt mai de preț decât 
alte lucruri la care visăm.  

În spatele fiecărui om rămas fără adăpost e o poveste 
foarte tristă, dar și multă speranță că lucrurile se 
pot schimba. De 8 ani, suntem parte din această 
schimbare prin Adăpostul de noapte din Sfântu 
Gheorghe. Un pat curat, condiții igienice, asistență 
medicală și socială, suport psihologic sunt oferite, 
zilnic, celor 36 de beneficiari de către o echipă 
de 10 angajați și voluntari maltezi. Grija noastră 
se îndreaptă și spre reintegrarea persoanelor în 
societate, iar cei care depun efort și fac progrese au 
parte de multiple oportunități. Acesta este un proces 
anevoios dar cu perseverență, până în prezent, s-a 
reușit reabilitarea a 46 de oameni ai străzii. 

Pentru unii dintre semenii noștri, 
însă, o cană de ceai fierbinte e șansa 
de a trece cu bine peste încă o noapte 
petrecută pe străzi. Viața nu împarte 
în mod egal nici cele bune, nici 
cele rele, dar SOLIDARITATEA e 
modul prin care putem schimba în 
bine un ceas, o zi, o viață în rândul 
celor mai puțin norocoși. 

PROGRAME PENTRU PERSOANE VULNERABILE

patul pentru 
oamenii fără adăpost 

a fost făcut de  

9496  
de ori

au fost împărțite 

37960 
de sandvișuri

10950 
litri de ceai cald

9 persoane reintegrate 
social prin găsirea unei 

locuințe stabile

au fost servite 

9496 
de mese calde

au fost folosiţi 

912,5 
de litri de 
detergent
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EROII NOPȚILOR CU MINUS

MOBILIZARE 
RAPIDĂ IMEDIAT 

DUPĂ INUNDAȚIILE 
DIN IUNIE 2020 DE 

LA AIUD

„Cele mai intense clipe sunt acelea când ne apropriem de un om 
care nu se mișcă. Din depărtare văd că în fața mea stă cineva 
întins. Mereu sper că, apropriindu-mă, se va mișca, va da un 
semn de viață. Mă aproprii grăbit, iar acesta tușește. Ok, e totul 
în regulă.” - voluntar, Satu Mare

În cele mai reci nopți din iarnă, pe străzile din Sf. Gheorghe 
și Satu Mare veți regăsi grupuri de tineri voluntari maltezi 
oferind încălțăminte, pături, sandvișuri și ceai cald oamenilor 
străzii. 

La Timișoara, tinerii voluntari s-au mobilizat pentru a 
cumpăra unor familii nevoiașe lemne de foc pentru a se putea 
încălzi. Tot ei au refăcut în întregime, din donații, o casă care 
a fost mistuită de foc, ajutând o familie să intre în iarnă cu un 
acoperiș deasupra capului.

O viitură puternică a lovit municipiul Aiud, 
în vara lui 2020, iar mai multe străzi și 
locuințe din oraș au fost inundate după ce 
Valea Aiudului s-a revărsat. Voluntarii filialei 
locale au mers la fața locului și au oferit celor 
50 de familii afectate saci de nisip, alimente 
neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
lenjerii de pat, frigidere sau mașini de spălat.
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DONAȚIILE SUNT TRADIȚIA 
NOASTRĂ DE SĂRBĂTORI
Sărbătoarea Crăciunului ne dă șansa să mobilizăm alături de 
noi sute de oameni pentru a ajuta. Prin campaniile derulate 
cu sprijinul magazinelor Petry și Bertis din Harghita, Mureș, 
Covasna și Cluj, am reușit, în 2019, să adunăm peste 6 tone de 
alimente neperisabile. Ele au ajuns la bătrânii cu venituri mici 
și bolnavi, la cei fără adăpost, la familiile care trăiesc în condiții 
materiale precare, sau la beneficiarii din centrele noastre din 
Timișoara și Dorobanţi. 

Crăciunul înseamnă speranță, iar cea mai mare bucurie pentru 
voluntarii noștri este să fie ei Moș Crăciun pentru cei nevoiași. 
Prin evenimente speciale, atunci când a fost posibil, prin crearea 
de obiecte de decor care au fost ulterior vândute, toate filialele 
din țară se mobilizează pentru a strânge fonduri în această 
perioada a anului. 

„Christmas challenge. Let’s win together!” a fost provocarea 
voluntarilor maltezi din Sfântu Gheorghe pentru elevii de liceu, 
gimnaziu și clasele primare. Aceștia au participat la un „maraton” 
de colectare a cadourilor, pentru copiii care provin din medii 
defavorizate. Premiul inedit va consta în participarea la un team-
building organizat în 2021 și a fost oferit tuturor elevilor care 
au reușit să adune o cantitate de cutii cu cadouri echivalentă cu 
jumătate plus unu din efectivul clasei din care faceau parte.

”ÎNTINDE-ȚI MÂNA CĂTRE 
CEL SĂRAC”
De 4 ani, urmăm inițiativa Papei 
Francisc de a marca Ziua Mondială 
a Săracilor, o zi de slujire în 
ajutorul celor mai puțin norocoși 
dintre semenii noștri. Voluntarii 
și colegii din întreaga țară revin 
înspre beneficiari cu o masă caldă și 
lucruri trebuincioase pentru a le da 
încredere că nu sunt singuri și vor 
putea depăși momentele dificile. 
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SUNTEM ACOLO 
UNDE E NEVOIE

ALĂTURI DE CELE MAI 
IMPORTANTE SERVICII DE 
INTERVENȚIE
Din martie 2017, de când am semnat protocolul de 
colaborare între SAMR şi ISU, am participat În mod 
constant la cursuri de instruire a personalului SAMR, 
acțiuni comune (tabere şi simulări) de pregătire şi instruire 
a echipelor de asistență în caz de urgență.

Echipa filialei Baia Mare a participat la Vigorous Warrior 
2019, cea mai mare simulare cu focus medical din istoria 
Alianţei Nord-Atlantice, cu o participare masivă- 39 de 
națiuni şi parteneri ai NATO. Timp de o săptămână, 
cei 12 voluntari maltezi, campați la baza militară de 
exerciții din localitatea Cincu, au testat, alături de ceilalți 
participanți la acest exercițiu, capacitățile de intervenție în 

Continuăm tradiția veche 
pornită de cruciați, acum sute 
de ani, și suntem pregătiți să 
intervenim oriunde e nevoie să 
ajutăm prin programele noastre 
de intervenție și prim-ajutor.  
Ne sunt pildă cuvintele 
Sfântului Francisc de Assisi: 
„trebuie să începi prin a face 
ceea ce este necesar, apoi ceea 
ce este posibil și deodată te vei 
pomeni realizând imposibilul.” 

PROGRAME DE PRIM-AJUTOR ȘI INTERVENȚIE

situații de urgență ale forțelor militare și civile, 
naționale și multinaționale, toate cu scopul de 
a îmbunătăți forța de reacție în diverse situații.

Pe tot parcursul unui an, suntem permanent 
prezenți la evenimente unde ajutorul nostru 
este deosebit de important. În 2020, Trofeul 
Gutâi - Campionatul National de Viteză în 
Coastă, Concursul de orientare montană pe 
Dealul Minei, Cross montan – Traversare 
Igniş au fost câteva dintre evenimentele la 
care voluntarii maltezi au acordat servicii de 
prim-ajutor. 
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PREGĂTIM O 
NOUĂ GENERAȚIE 

DE ADULȚI 
RESPONSABILI

Asigurarea continuității acestei activități este strategică pentru noi, vrem 
să știm că generațiile care vor urma duc mai departe spiritul maltez și sunt 
pregătite să intervină în orice situație. În 2020, alți 28 de tineri au trecut 
testul „Taberei de prim-ajutor”. Cu ajutorul trainerilor, au parcurs probe 
dificile, au arătat că știu aplica tehnici speciale de intervenție de zi și de 
noapte și că pot reacționa în timp scurt, luând deciziile corecte. Obținerea 
certificatului final e foarte dificilă, înseamnă o bună cunoaștere teoretică și 
practică, dar tinerii ne-au demonstrat că suntem pe mâini bune în viitor! 

La o scară mai mică, organizăm constant cursuri de prim-ajutor, încercând 
să suplinim absența acestei discipline din programele școlare. 100 de 
copii participanți la taberele de Karting- XPO Racing, 22 de sportivi din 
cantonamentul Clubului Martial Arts Dojo sau 170 de elevi de liceu din 
Sfântu Gheorghe, sunt doar o parte dintre cei care au beneficiat, în vara 
lui 2020, de împărtășirea experienței echipelor noastre. Lucrăm nu doar la 
partea practică a intervențiilor ci oferim și pregătire psihologică pentru a fi 
siguri că, în caz de nevoie, vor fi capabili să ofere ajutor.

2 IUNIE 2019 – VIZITA PAPEI 
FRANCISC LA BLAJ
Un moment istoric pentru România, trăit de voluntarii noștri 
în prima linie ca ajutor pentru SMURD. 11 voluntari ai 
sucursalei Baia Mare au fost alături de cei 50.000 de pelerini 
prezenți la Blaj pentru a primi binecuvântarea Papei Francisc. 
Într-o singură zi, echipa noastră a avut peste 130 de cazuri 
rezolvate!

„Un curs teoretic și o gentuță cu materiale sanitare, așa a început 
povestea mea ca voluntar de prim-ajutor, când încă eram în școală. 
La doar 13 – 14 ani, am cunoscut echipa maltezilor din Baia Mare 
și am început să mă implic în diverse activități- îmi plăcea tot ce 
făceam, nu ratam niciun curs, nimic! După câțiva ani, am fost ales 
în echipa mare și am început să particip la acțiunile de pe teren. 

De atunci, am participat la multe evenimente și multe simulări. 
Am fost prezent la simularea NATO la baza militară din Cincu 
sau la vizita papei Francisc în România. Învăț continuu, din fiecare 
acțiune, și știu că sunt alături de oameni pe care mă pot baza 
oricând, oameni care știu să își facă treaba și sunt buni în ceea ce 
fac, oameni de încredere cărora le mulțumesc pentru ceea ce au făcut 
și fac în continuare.” (Vali Costenar) 
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CREDINȚĂ

LECȚII DE VIAȚĂ ȘI 
CREDINȚĂ PRIN DOCAT

Pe tot parcursul unui an toate filialele și sucursalele 
noastre derulează activități cu caracter spiritual: 
liturghii ecumenice, studiu biblic, rugăciuni, 
adorație euharistică, întâlniri cu tematică spirituală. 
Reuniunile speciale, în care maltezi din întreaga țară 
se întâlnesc, precum cea găzduită de Centrul Spiritual 
Manresa, în 2019, la Cluj – Napoca, ne inspiră o 
cunoaștere de sine mai profundă prin meditație, 
împărtășire și redescoperire. Anual, participăm la 
Pelerinajul internațional al Ordinului de Malta la 
Lourdes, unde ne alăturăm miilor de pelerini din 
întreaga lume pentru a primi binecuvântare divină.

Ca partener al Confederației Caritas România, 
împărtășim Doctrina Socială a Bisericii Catolice 
astfel ca, prin munca socială pe care o desfășurăm 
cu oamenii vulnerabili, să contribuim la dezvoltarea 
unei societăți juste și a unui sistem de asistență socială 
care respectă principiile și valorile creștine. Cei 12 
multiplicatori din cadrul organizației au ajutat, în 
mai multe sesiuni, peste 200 de membri maltezi 
să beneficieze de competențe și cunoștințe sporite 
privind Învățătura Socială Catolică, pentru a permite 
o intervenție mai obiectivă, profesională și durabilă în 
comunități.

Oamenii pot muta munți atunci când au CREDINȚĂ. Programele 
noastre spirituale sunt baza pe care construim un viitor mai bun. În 
griul situațiilor sociale cu care luptăm zi de zi, lumina ne vine din 
rugăciuni și ne simțim binecuvântați că putem ajuta.

PROGRAME SPIRITUALE
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„SĂ MERGEM ÎMPREUNĂ!”
Călătoria apostolică a Papei Francisc în România a fost 
momentul special al anului 2019 pentru toți maltezii, 
prezenți în toate etapele acesteia. Am fost parte din 
echipa extinsă de organizare a vizitei în București, 
contribuind cu echipaje de prim-ajutor și voluntari ce 
au ajutat la îndrumarea pelerinilor. 

Ne-am regăsit la Șumuleu Ciuc unde, ca membri în 
comisia de organizare, am avut grijă de starea de bine 
a celor prezenți prin cele trei puncte de prim-ajutor 

gestionate împreună cu SMURD. Sectorul pentru 
persoane cu dizabilități a fost construit de voluntarii 
noștri, un efort răsplătit de prezența pontifului 
alături de noi, care a coborât până aici pentru a le 
oferi binecuvântarea. 

Peste 100 de persoane cu dizabilități au putut lua 
parte la slujba de la Blaj având suportul voluntarilor 
noștri ce au asigurat transportul în zonele special 
amenajate și asistență pe perioada liturghiei.
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SPERANȚĂ

AJUTOR OFERIT 
NECONDIȚIONAT

Devenită deja tradiție, tinerii maltezi se regăsesc în fiecare vară în 
tabăra de muncă de la Dorobanți, unde, timp de o săptămână, 
contribuie la funcționarea Centrului Social Maltez de aici. Ei sunt 
cei care repară, curăță și aduc îmbunătățiri clădirii și curții, pentru 
a oferi cele mai bune condiții beneficiarilor care locuiesc aici.

Tot ei oferă momente de neuitat copiilor din programele 
organizației. Cei 44 de copii romi prezenți în tabăra națională 
organizată, în 2019, au plecat cu amintiri memorabile prin 
experiențele create de voluntarii noștri. Pentru că aceasta nu a 
mai fost posibilă în 2020, tinerii s-au adaptat local, dar au păstrat 
legătura cu copii. În Satu Mare și Sfântu Gheorghe, ajutorul 
la lecții sau activitățile au continuat online sau restricționat la 
program de zi, dar cu la fel de multă dăruire.

În vremuri normale sau situații de criză ei sunt acolo – tinerii maltezi, 
plini de dorința de a ajuta și de a învăța. Sunt raza noastră de 
SPERANȚĂ într-un viitor condus de minți curate, slujit de mâini dibace.

PROGRAME PENTRU TINERII MALTEZI

Pentru a fi pregătiți de momente 
dificile, tinerii participă la cursurile 
de prim-ajutor, una dintre cele mai 
apreciate activități ale organizației. În 
2020, la Micfalău, au dovedit că pot 
acumula rapid cunoștințe complexe și 
să le aplice corect. Un adevărat examen 
al maturității!
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CREȘTEM 
ÎN SPIRITUL 
CREDINȚEI 

CREȘTINE

UNIȚI DE ACELEAȘI VALORI

Valori puternice, creștine, stau la baza educației viitoarei 
generații pe care vrem să o oferim acestei țări. Programele 
spirituale create special pentru tinerii maltezi își propun să 
crească în sufletul lor puterea generozității și a iubirii aproapelui. 
Fie că se întâlnesc la întrunirile spirituale permanente, chiar și 
online, în pelerinaje precum cel de la Șumuleu Ciuc (2019) sau 
la cursurile de doctrină social-creștină, DOCAT (septembrie 
2020), adolescenții se regăsesc în puterea cuvântului liturgic și 
duc mai departe spiritul organizației.

Întâlnirea Națională a Tineretului Maltez din România, din februarie, a fost singura 
ocazie a anului 2020 ca tinerii maltezi să se întâlnească în grupuri mari. Participanții 
din 7 orașe (București, Târgu Mureș, Baia Mare, Sibiu, Sfântu Gheorghe, Satu Mare 
și Timișoara) au avut șansa să-și împărtășească experiențele de voluntari și să creeze 
împreună planuri de viitor. Tabăra internațională nu a mai putut fi organizată, în 
2020, dar se speră într-o revenire cât de curând. 

Șansa de a participa la o vizită papală 
e un moment înălțător pentru orice 
tânăr, iar maltezii au fost prezenți 
nu doar pentru reculegere, ci s-au 
ocupat și de sarcinile nobile ce le-au 
fost încredințate: prim-ajutor, cortul 
pentru nou-născuți, transportul 
persoanelor cu dizabilități la locul de 
pelerinaj.
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MOBILIZARE
RĂSPUNS COVID-19

100.000 DE ACȚIUNI
Celula de criză a SAMR a fost 
activată odată cu anunțarea 
carantinei, în martie 2020, având 
ca principal scop coordonarea 
tuturor activităților de intervenție 
pentru susținerea beneficiarilor și 
a celor ce solicitau ajutor. Au fost 
puse la dispoziția tuturor mijloace 
de comunicare telefonice și online, 
oferind informații, recomandări 
cu privire la problemele și nevoile 
acestora. Tot ca o măsură specială, 
urmărind creșterea capacității 
organizației de a oferi sprijin în 
situații de urgență, 56 de persoane 
au primit un training intensiv pentru 
a putea oferi servicii de prim-ajutor. 

Ce se întâmplă cu mii de persoane fără 
venituri, cu dizabilități, fără un acoperiș 
deasupra capului sau cu boli ce le țintuiesc 
la pat atunci când o țară întreagă se închide, 
brusc, pentru săptămâni în șir? Cine are grija 
lor când cei ce ar putea ajuta sunt limitați la 
câteva ore în spațiul public? Criza COVID-19 
i-a pus la grea încercare tocmai pe cei ce deja 
se confruntau cu multe probleme. Răspunsul 
Serviciului de Ajutor Maltez în România a fost 
MOBILIZARE generală și intervenție imediată.

20000  
pachete cu  
alimente

20000  
alte ajutoare 

pentru vârstnici

38000  
pachete igienă 

corporală

Resursele umane și materiale ale organizației 
au fost puse la dispoziția autorităților. În 
mai puțin de 3 luni, numărul acțiunilor de 
intervenție s-a ridicat la peste 100.000

Voluntarii maltezi au ajuns în mii de case 
din 13 localități din țară pentru a oferi hrană 
caldă, pachete cu alimente și nu numai. 
Dedicați cauzelor noastre, aceștia au preferat 
să pună pe plan secund confortul personal 
pentru a putea ajuta pe cei fără puteri și 
posibilități. Pentru a nu pune în pericol 
sănătatea beneficiarilor din centrele noastre 
permanente din Timișoara, Dorobanți și 
Sfântu Gheorghe, angajații au adoptat un 
program special, intrând în carantină alături 
de bătrânii de aici. 

4140



22  
de instituții de stat 

ajutate cu echipamente 
de protecție

35  
de parteneriate și 

colaborări

9  
campanii de 
strângere de 

fonduri

1315  
persoane informate 

cu privire la riscurile 
COVID 19

PUTEREA DE 
A MERGE MAI 

DEPARTE

În ciuda măsurilor de distanțare socială, toate proiectele 
noastre au continuat, adaptate noilor condiții. Astfel, atunci 
când autoritățile au impus închiderea unităților de educație, 
această măsură a afectat și programele noastre de afterschool 
sau programul de recuperare și educație al Grădiniței Malteze, 
destinat copiilor cu dizabilități. Specialiștii noștri s-au adaptat 
repede noii situații oferind în continuare sprijin educativ sau 
terapii individuale în mediul online. 

Acțiunile de suport au continuat chiar și după relaxarea 
restricțiilor, pe toată perioada anului. Printre acestea, distribuirea 
de alimente de bază și alte produse în valoare de peste 20.000 de 
dolari, cu ajutorul unui grant primit din partea The Global Fund 
for Forgotten People, a ridicat numărul beneficiarilor de ajutorul 
COVID-19 la 38 803 de persoane. 

Aproape toate filialele s-au 
confruntat cu o creștere bruscă a 
numărului de beneficiari, SAMR 
fiind una dintre puținele organizații 
care nu și-a suspendat serviciile. 
În Cluj, de exemplu, numărul 
beneficiarilor care necesitau o masă 
caldă zilnică s-a triplat în câteva 
săptămâni. 
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ORDINUL 
DE MALTA

Înființat în urmă cu peste 900 de ani, prezent și în România, 
Ordinul de Malta își desfășoară activitățile conform devizei 
sale „Apărarea credinței și ajutorarea nevoiașilor”.

Evenimentul cel mai important pentru catolicii din România, 
vizita Papei Francisc între 31 mai și 2 iunie 2019, i-a regăsit 
pe membri Asociației Române a Ordinului de Malta la sfintele 
liturghii din București, Șumuleu Ciuc, alături de confrați din 
Austria și Ungaria și la Blaj, unde Papa Francisc a beatificat 
șapte episcopi martiri din perioada regimului comunist.

O altă vizită importantă, în octombrie 2019, prin prezența 
în mai multe orașe din România a Prelatulul Ordinului, 
Mons Jean Laffitte, un important impuls în dezvoltarea vieții 
spirituale și activitățiilor maltezilor din țară. 

Urmând tradiția, Asociația Română a organizat, și în mai 
2019, pelerinajul cu bolnavi la Lourdes, în sudul Franței, 
un grup de 12 participanti, membri ai Ordinului, persoane 
suferinde, membri ai Serviciului de Ajutor, un capelan și doi 
pelerini.

Exercițiile spirituale au fost organizate în 22 – 23 iunie la 
mănăstirea carmelitană din Ciofliceni. Au fost urmate de 
celebrarea Sf. Ioan Botezătorul în 24 iunie, ziua oficială a 
Ordinului de Malta, printr-o liturghie solemnă, în capela 
mănăstirii carmelitane. Ziua aniversară s-a încheiat cu recepția 
oficială oferită de amabasadorul Ordinului de Malta în 
România, Excelența Sa dl. Roberto Musneci.  

La biserica Sacre Coeur din București, în 26 octombrie 2019, 
sfânta liturghie celebrată de pr. dr. Eduard Giurgi, a prilejuit 
din nou întâlnirea enoriașilor cu voluntari ai Serviciul de 
Ajutor Maltez și cavaleri ai Ordinului, pentru a face mai bine 
cunoscute istoria și valorile Ordinului, dar și activitățile de 
astăzi ale membrilor și voluntarilor săi. 

La instalarea oficială a noului arhiepiscop de București, E.S. 
Mons. Aurel Percă, în 11 ianuarie 2020, au participat cavalerii 
Ordinului de Malta, susținători activi ai evenimentului. 
De asemenea, în 22 februarie 2020, cavalerii Ordinului de 
Malta au luat parte la evenimentul instalării oficiale a noului 
arhiepiscop de Alba Iulia, E.S. Mons.Gergely Kovács.

Declanșarea pandemiei în țările Europei a necesitat reducerea 
activităților curente, mai multe proiecte au fost anulate, 
altele amânate, prioritate având implementarea și respectarea 
măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului, pentru 
a proteja sănătatea și viața tuturor. Cavalerii Ordinului au 
continuat, însă, să sprijine activitățile celor din Serviciul de 
Ajutor Maltez, ale preoților și ale personalului sanitar din 
spitale prin livrarea a peste 1.000 de viziere de protecție, a 
aproape 6.000 de măști de tip FFP2 și a 10.000 de măști de 
tip chirurgical.
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DĂRUIRE

Copii, tineri, bătrâni – echipa din nordul țării se 
întinde pe mai multe generații. 110 voluntari și 
10 angajați muncesc împreună, zi de zi, pentru 
mii de beneficiari din întreg județul. Diversitatea 
dă puterea de a găsi soluții la cele mai inedite 
probleme, și, trebuie să ne credeți pe cuvânt, 
sătmărenii noștri sunt printre cei mai ingenioși și 
dedicați oameni. Resursele de energie, entuziasm 
și curaj sunt puse în slujba a 24 de linii diferite de 
programe și acțiuni.

Prin reputația excelentă pe care organizația o are, 
ajutorul primit local este constant și consistent, 
ceea ce devine o resursă importantă pentru alte 
filiale din țară. În 2020, donațiile de câteva zeci 
de tone de făină ale fermierilor sătmăreni au 
produs nu doar pentru mii de săraci de aici, ci 
au ajutat și beneficiarii centrelor din Timișoara și 
Dorobanți. Și este doar un exemplu! Atunci când 
un simplu castron cu mâncare fierbinte, un pahar 
cu limonadă oferit într-o zi toridă de vară, un 
pachețel cu materiale sanitare stârnește un zâmbet, 
voluntarii știu că misiunea lor a fost îndeplinită și 
devin motivați să continue.

Fiecare acțiune, fiecare plan pornește de la oameni și e gândit 
pentru oameni. Din 1997, la Satu Mare funcționează una 
dintre cele mai frumoase comunități malteze din România, 
al cărui cuvânt de ordine este DĂRUIRE.

SUCURSALA ANULUI 2020 ‒ SATU MARE
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80 de copii primesc zilnic ajutor pentru 
a nu abandona școala, primind ajutor 
educațional, mese calde, având parte de 
activități de dezvoltare și sărbători așa 
cum nu le primesc în familie. Iar lista de 
așteptare ne arată că nevoia în comunitate 
e mult mai mare. 

În inima uneia dintre cele mai sărace zone din 
oraș, familiile aflate în dificultate au un loc în care 
primesc servicii de consiliere și ajutor imediat. 
Centrul asigură și intervenții de urgență, dar 
focusul este pe îmbunătățirea vieții beneficiarilor. 
Cel mai popular serviciu oferit este spălarea 
hainelor, mașina de spălat fiind o raritate în 
aceste gospodării. Un excelent loc de promovare 
a voluntariatului, inclusiv pentru membri 
comunității. 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII 
AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE 
SEPARARE DE PĂRINȚI

SERVICIILE DE 
ASISTENȚĂ COMUNITARĂ 
„PREZENȚA”

2 activități 
licențiate

160  
beneficiari  
permanenți

3000 
de beneficiari pe 
diferite linii de 

program

3,000 de pahare de limonadă au 
fost preparate de voluntari pentru 
strânge fonduri necesare programelor 
organizației. Este una dintre activitățile 
devenite tradiție pentru voluntarii din 
Satu Mare, alături de gătirea a zeci de 
mii de sarmale cu diferite ocazii, totul 
în beneficiul celor nevoiași. 

CEA MAI BUNĂ 
LIMONADĂ ESTE 
CEA CARITABILĂ!
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VIZIUNE

CEL MAI MARE PROGRAM DE 
SCREENING DIN ROMÂNIA 
DERULAT DE UN ONG
Sfârșitul anului 2020 a fost marcat de închiderea unuia dintre 
cele mai ambițioase proiecte ale organizației: programul de 
screening derulat la nivel național, în baza fondurilor europene 
obținute prin intermediul statului maghiar. Timp de 2 ani, 7570 
de persoane au beneficiat de testări gratuite pe diferite specializări 
(radiologie, oftalmologie, ortopedie pediatrică, medicină internă), 
cu ajutorul echipelor de voluntari și al cadrelor medicale implicate. 

Scopul principal a fost de ajunge în comunități în care accesul la 
servicii medicale de bază este limitat și, pe lângă testarea imediată, 
de a educa beneficiarii legat de importanța prevenției și atenției 
față de starea lor de sănătate. Am insistat mult pe implicarea 
autorităților locale, conștienți fiind că deciziile lor pot să creeze 
efecte pe termen lung. Prin cei 350 de absolvenți ai cursurilor 
de prim-ajutor din acest proiect am adus în comunități oameni 
capabili să ia decizii corecte, în situații limită.

Pentru ca munca a sute de 
colegi și voluntari să poată 
aduce schimbarea în bine 
pentru mii de beneficiari, 
avem nevoie de VIZIUNE 
pe termen lung. Secretariatul 
General este locul în care 
echipa SAMR gândește 
strategia principalelor 
programe și parteneriatele ce 
le asigură continuitate. 

7570 
persoane evaluate 

gratuit

30  
cursuri 

prim-ajutor

100 
voluntari 
implicați

1500 
de prezentări 
în comunități

SECRETARIATUL 
GENERAL MALTEZ

„Am avut cazuri 
de persoane 
venite la testare 
ce au necesitat 
internare 
imediată, pe care 
nu le văzuse un medic de ani 
buni. Ne-am confruntat cu 
multe cazuri atipice dar asta 
ne-a unit mult ca și echipă, 
am învățat din experiențele 
noi și am reușit să dezvoltăm 
în filiale noi competențe și 
activități. Munca enormă 
depusă e impresionantă, 
la fel și dedicarea fiecărui 
coleg implicat.” (Robert 
Székely, coordonator program 
screening)

37  
cadre medicale 

suport
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O NOUĂ DIRECȚIE 
ORGANIZAȚIONALĂ

CREĂM 
MOMENTE 

PENTRU 
GENEROZITATE

Timp de 3 decenii, am construit, pas cu pas, o organizație solidă, bazată 
pe dedicarea și loialitatea membrilor săi. Gândim în perspectivă și vrem să 
continuăm această muncă, într-un mod care să ne asigure sustenabilitate pe 
termen lung. „Strategia de dezvoltare a organizației pe perioada 2020 – 2029” 
a fost proiectul, finanțat din surse externe, căruia i-am alocat ultimele 14 luni 
pentru a contura viziunea SAMR pe următorul deceniu. Zeci de interviuri, 
întâlniri, sute de chestionare ne-au ajutat să definim, alături de experți, 
obiectivele strategice și soluțiile la problemele cu care ne confruntăm. Pe aceleași 
valori creștine, mândri de identitatea noastră, vom continua să fim prezenți 
acolo unde expertiza noastră e necesară.

Sprijinul celor care cred în binele pe 
care îl putem face împreună ne este 
vital pentru a putea asigura continuitate 
programele noastre. Zeci de aplicații 
sunt scrise, în fiecare an, de către echipa 
Secretariatului General care coordonează 
și principalele evenimente de strângere 
de fonduri. Printre ele, Balul de caritate 
găzduit de castelul din Zăbala, prezența 
în evenimente sportive cu scop caritabil, 
precum Swimathon sau “Volei2Give by 
the Givers”, concerte și reuniuni speciale 
ne dau șansa să ne întâlnim față în față cu 
sponsorii noștri. 

Super echipa malteză 
la Swimathon 2019 a 
fost formată din patru 
tineri cu sindrom 
Down: Mădălina, 
multiplă medaliată 
în competiții 
internaționale, Stelian, 
Theo și Nicușor.

Alături de parteneri strategici, reușim 
să dezvoltăm campanii ce mobilizează 
mii de donatori și reușesc să dezvolte 
o cultură a generozității și implicării. 
„Să facem tradiție din donație”, 
alături de lanțul de magazine Petry, 
și “Walking Month”, organizat 
de Banca Transilvania și Betfair 
Romania Development, sunt două 
astfel de exemple. “Târgul pentru 
copii și căței”, la care a am fost 
co-organizatori, a umplut ghetuțele 
copiilor de la Gradinita Malteză Cluj 
și a ajutat cățeii abandonanți de la 
Arca lui Noe.
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PRIMUL CENTRU 
SOCIAL DIN AIUD 
PRINDE CONTUR

PROIECTE 
STRATEGICE CE 
NE AJUTĂ SĂ NE 

EXTINDEM

Un proiect ambițios dar care poate servi o comunitate pentru 
mulți ani de acum înainte: primul centru social din Aiud va lua 
naștere la inițiativa comună a autorităților locale și organizației. 
Actualul sediu al sucursalei va fi regândit pentru a putea 
găzdui prima cantină socială din oraș și o unitate de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor vârstnice, iar serviciile derulate aici vor 
putea fi extinse pentru mai mulți beneficiari. Reducerea gradului 
de dependență și a vulnerabilității În fața bolilor și dizabilităților 
va avea impact asupra întregului sistemul public al serviciilor 
sociale. Lucrările vor începe în 2021.

Seriozitatea și expertiza organizației sunt 
baza pe care construim relații pe termen 
lung cu finanțatori ce ne ajută să extindem 
proiectele noastre. The Global Fund 
for Forgotten People ne-a susținut în a 
deschide noi oportunități pentru copii din 
familii defavorizate sau orfani din Micfalău 
și Baia Mare prin asigurarea de acces la 
educație și consiliere în alegerea unei 
viitoare meserii. Tot prin aceste granturi, 
persoanele vârstnice din Târgu Mureș 
au avut access la un club de socializare, 
cu activități adaptate vârstei și nevoii de 
socializare. 

„Respect pentru bunicii 
comunității aiudene” ne-a 
permis să accesăm fonduri 
nerambursabile prin 
care vom reuși să creștem 
calitatea serviciilor sociale, 
un lucru mai mult decât 
necesar”. (Lőrincz Helga, 
viceprimar Aiud)

Colaborarea cu Serviciul Maltez din Ungaria 
s-a concretizat și în programul de incluziune 
socială a comunităților marginalizate derulat, 
între 2018-2020, în Satu Mare, Dorobanți, 
Diosig și Sfântu Gheorghe. Am adus consiliere 
parentală și școlară în familii aflate în situații de 
criză, am oferit noi orientări în viață și societate 
pentru sute de oameni excluși de propriile 
comunității și ajutor concret, în dotări ce cresc 
gradul de igienă în familii. La rândul nostru, 
am învățat noi metodologii de abordare a 
acestor probleme și am cunoscut mulți oameni 
ce merită o nouă șansă. 
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Satu 
Mare

Oradea

Dorobanți

Arad

Timișoara

Aiud

Blaj

Sibiu

București

Brașov

Sfântu 
Gheorghe

MicfalăuValea 
Crișului

Cluj 
Napoca

Târgu 
Mureș

Miercurea 
Ciuc

Baia 
Mare

• Programe pentru romi
• Prim ajutor
• Programe pentru copii
• Tineret Maltez

• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru persoane cu dizabilități

• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru copii

• Programe pentru romi
• Programe pentru copii

• Programe pentru vârstnici
• Prim ajutor

• Tineret Maltez

• Programe pentru vârstnici
• Programe pentru romi

• Activități de sprijin pt. nevoiași
• Prim ajutor

• Programe pentru copii
• Programe pentru persoane cu dizabilități

• Tineret Maltez

• Programe pentru romi
• Activități de sprijin pt. nevoiași

• Programe pentru copii
• Tineret Maltez

• Programe pentru persoane cu dizabilități
• Tineret Maltez

• Programe pentru romi
• Programe pentru copii

• Programe pentru vârstnici
• Prim ajutor
• Programe pentru persoane cu dizabilități
• Tineret Maltez
Punct de lucru: Grădinița Malteză

• Programe pentru persoane cu dizabilități

• Activități de sprijin pentru nevoiași

• Programe pentru vârstnici
• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru copii
• Tineret Maltez

Filialele

Sucursale

Puncte de lucruSighetul 
Marmației

• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Tineret Maltez

• Programe pentru vârstnici
• Programe pentru romi
• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru copii
• Tineret Maltez

• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru romi

• Programe pentru persoane cu dizabilități
• Programe pentru romi
• Tineret Maltez

• Programe pentru vârstnici
• Activități de sprijin pentru nevoiași
• Programe pentru romi

• Programe pentru vârstnici
• Tineret Maltez

Pitești
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CONSILIUL DIRECTOR

Dénes Mihály
Președinte

Hegedüs Gergő
Conducător TMR

László Erika
Membru

Tischler Ferenc
Vicepreședinte de rit
romano-catolic

Dr. Kovács Petru
Medicul Asociației

Puskás Bálint
Președinte onorific

Palai Kristóf
Vicepreședinte de rit
greco-catolic

László Lajos
Membru

Călin Piescu
Reprezentant al Asociației
Ordinului de Malta în
România

Fari Palkó Ilona
Membru

SECRETARIATUL GENERAL 
Finanțatori și sponsori  
Souveraener Malteser Ritter Orden Austria • The Global 
Fund for Forgotten People • Renovabis • Malteser 
Hilfsdienst Trier • Victor Baillou • Asociația United 
Way România • Magyar Máltai Szeretetszolgálat • 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány • 
Banca Transilvania • Michael Luelsdorf • Călin Piescu • 
CoSoSys • Office Depot Service Center • Cemacon S.A 
• Supreme Office • Bombardier Transportation Shared 
Services Romania SRL • Steelcase SRL • Multi-Color 
Corporation Cluj-Napoca SRL • Robert Bosch SRL • Iris 
Adviser SRL • Dual IT • Intersect Global • VD Mejden 
Agroactiv • Sykes Enterprises Eastern Europe • Salstar 
• Car Supreme • AV Media Production • AV Lemon 
Production • Seal Asig • Ingenius Expert • Steel Vision 
• Centru de pediatrie • SMG Consultasig • Asismedral • 
Transylvania Wellness products • Star Vending • Rioliv S.A 
• Burtica Mea • Ada Transport • Agromar • Formspace • 
Ultrafațada • Rebreanu Trei • Restaurantul Roata Făget • 
Apetit Catering • Fundația pentru Comunitate • Qubiz 
• Steel Vision • Accenture • Yardi • NetMatch • 8x8 • 
Betfair Romania Development • Teledatanet • Raw Geeks 
• Import Soft • Genpact • Edilis Trade • Salus Trade • 
Brandpaper • Bis Soft • Sdilmar • Silly Clean • Thomas 
Maister • ATD ML • Buble Fun Park • OVB Allfinanz 
Romania • Fortech • Volley2Give • Arobs • Oxigenic 
Uvc Solutions • Asociația Ana Beldean • Asociația Chirila 
Nicolae - Învingem Împreună • Napolact • Napofarm • 
Panemar Morărit și Panificație SRL • Euro Gsm Impex 
SRL • Axial Logistics SRL • Sistem de Colectare-SLC 
Suceava • Property Shark SRL • S.N.T.G.N. Transgaz SA 
• Fischer Fixings Romania • Itiviti • PitechPlus • ATU 
Consulting • Qiagen • Porsche Engineering • U-BT • 
SteelCase • Wirtek • Colors in Project • Aegon • Routier 
Transport • Monitorul de CCluj 
Parteneri și colaboratori  
Ministerul Muncii și Justiției Sociale • Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca • Direcția de Asistență Socială 
și Medicală • Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului • Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copiilor • Agenția Județeană de 

Prestații și Inspecții Sociale • Ministerul Afacerilor Interne- 
Departamentul pentru Situații de Urgență • Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență (ISU) • Asociația Română 
a Ordinului Suveran Ospitalier și Militar de Malta • 
Domnul Roberto Musneci-Ambasadorul Ordinului de 
Malta în România • Domnul Franz Salm-Ambasadorul 
Special ala Ordinului de Malta privind situația romilor • 
Parohia Romano-Catolică Sf. Mihail Cluj • Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca • Universitatea Babeș-Bolyai 
prin Facultatea de Sociologie și Asistență Socială • MOL 
România • Asociația Prison Fellowship • Caritas Eparhial 
Greco-Catolic 

AIUD  
Batson Construct SRL • Binal Mob Colțești • Brutăria 
Nelly SRL • Cofetăria Corina • Cofetăria Marissa • 
Florăria Gemini • Florăria Iulia • Gardenland • IPEC 
SA Alba Iulia • Jánosi Carn SRL • Visuals Digital Studio 
• Logos SRL • MHD Hasselroth • Mobilă Aiud SRL • 
Molnar Mol Exim SRL • Ordinul Suveran al Cavalerilor 
din Ungaria • SC Ancău Company • Super Rosa 
Csiki PFA • Pensiunea Mobis A-L • Prolact SRL • As. 
Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț • Parohia 
Reformată Aiud II; SC Biomilk SRL • Camping Deni 
Aiud • S.C. Luca Prodcarn SRL • SC Ginger House SRL 
• Hotel Restaurant Victoria; Măcelăria Vele SRL • Mobilă 
Outlet Feleud • Restaurant Capitol • Restaurant Georgia 
• Pivnița „Rex Vinorum” SRL • Salon de coafură Melania 
• SC LIROKRIS SRL • SC Agri Morar International SRL 
• Primăria Aiud; SC Prebet Aiud SA • Teatrul Națioanl de 
Operetă „Ion Dacian” din București • Radio Eveniment 
Aiud  
Parteneri  
Malteser Hasselroth • Észak magyarországi régió- Miskolc 

ARAD  
Finanțatori, sponsori, parteneri  
Prest Agro Impex SRL • SC Zinon Impex SRL • C.L. 
Arad • Primăria Mișca • Primăria Dorobanți • Asociația 
Familială Nahlic Maria • Asociația Agricultorilor Maghiari 
din Arad • Parohia Romano-Catolică din Arad Sega • I.I 
Telek Zoltan • Asociația Agricolă Horvath Imre din Arad 
• Brutăria Kovacs Alexandru din Fântânele • Asociația 
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Bartok Andrei din Pecica • Auto-service Nagy • Chemirol 
S.A • Asociația Agricolă Teracult din Horia 

BAIA MARE  
Finanțatori și sponsori  
Escalia Craus • Repka Electronics • Tipografia Eurotip 
• Brutăria Rosario Baia Mare • ACO Distribution • 
Neotherm  
Parteneri  
Malteser Dorsten • Malteser Warendorf • Şcoala „St. 
Martin” din Sendenhorst • Malteser Münster • Serviciul 
Maltez din Budapesta • Primăria Municipiului Baia Mare 
• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe 
Pop de Băseşti” Maramureş • Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Baia Mare • Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş • Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie • Colegiul 
Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie • Colegiul 
Naţional „Gheorghe Şincai” • Şcoala Gimnazială Specială 
• Şcoala Generală „Lucian Blaga” • Şcoala Gimnazială 
„Nichita Stănescu” • Şcoala Generală „Nicolae Iorga” 
• Şcoala Generală „Octavian Goga” • Saralex • Graiul 
Maramureșului • Actual MM • Glasul Maramureșului • 
InfoMM • Jurnal MM 

BLAJ  
Finanțatori și sponsori  
Asociaţia PRIMAVERA Blaj • Sc. Wetralog Romania Srl 
• SC Ana Gik SRL • SC Star Transmision SRL SEBES • 
SC Savini  Due SRL SEBES • Corina Com SRL Blaj • SC 
Dara Transilvania SRL  • SC  Apis SRL Blaj • SC Lactate 
Ch Horea SRL BLAJ • Club Picasso Alba Iulia • SC 
NicoLemnArt SRL Blaj • Cuptorul de sub curte Blaj SRL 
• Cofetaria Amigo • SC Stan Ro Logistics Services SRL • 
Stupina Isaila Blaj  
Parteneri și colaboratori  
Asociaţia Running Club Blaj • Parohia greco-catolica Blaj 
II reprez. prin Preot Cristian Rus • SC Instal Sarlea SRL • 
SC Montana Popa SRL Blaj • SC Trans RO Isabella SRL • 
SC APOLLO Probalast  V.Lunga • SC NicoLemn Art SRL 
• Echipa de la Crosul Sperantei Blaj 

BUCUREȘTI  
Parteneri  
Asociația Ordinului de Malta în România • Arhiepiscopia 
Romano-Catolică București • Universitatea București 
– Facultatea de Teologie Romano-Catolică București • 
Centru Diecezan pentru Pastorația Tineretului București 
• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului sector 1 • Organizația Națională Cercetașii 
României 

CLUJ-NAPOCA  
Finanțatori și sponsori  
Global Fund for Forgotten People • Milano Tur • Cosmetic 
Plant • QuantumPharm • SteelWoman Fitness Club. 

Parteneri și colaboratori  
SMURD Cluj • Festivalul Electric Castle • Universitatea 
Babeș-Bolyai • Colegiul Reformat • Parohia Romano-
Catolică Sfântu Mihail • Parohia Romano-Catolică 
Cojocna • Cămin pentru Persoane Vârstnice FEBE • 
Fundația Csemete • Asociația Argumentum Nostrum 

DOROBANȚI  
Finanțatori și sponsori 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice • Farmacia Galenus SRL • Optica 
Helios • S.C. Ecologica SRL Dorobanţi • Cabinet medical 
individual Șendroiu Irina • Fundația Csilla von Boeselager  
Parteneri  
Primăria comunei Dorobanţi • Şcoala Generală Pater Godó 
Mihály Dorobanţi • Fundaţia Sf. Francisc – Casa Pio. 

MICFALĂU  
Finanțatori și sponsori  
Ugron Bela • Ugron Imre • Chowdhury Roy Gregor 
• Chowdhury Roy Alexander • Comerț Ata • Bertis • 
Farmacia Hermann • Metalobox • Grimas Control • 
Horváth Service,Ferex Partner • Matlary Haaland Janne 
• Matlary Árpád • Zabola Estate Mikes • Team Works 
System • Zambelli-Metal SRL • Metalobox SRL • Charta 
Print 
Parteneri 
Consiliul Județean Covasna • Consiliul Local Micfalău 

ORADEA  
Finanțatori și sponsori  
SC Defend Agroservice SRL • SC Perfect Medical SRL, SC 
Ieftinel SRL • Decorland SRL • ing. Geyer László, Susan 
Trade SRL • Imago Media SRL • Europrit SRL 
Parteneri 
Primăria comunei Diosig • Malteser Hielfdienst Höxter • 
Congregația Surorilor Franciscane de Mallersdorf • Parohia 
Romano-Catolică Oradea-Olosig • Liceu Don Orione

PITEȘTI 
Sponsori  
Rami’s Catering • Manda Top Serv • Tarina Auto SRL  
Parteneri  
Școala Gimnazială Micești • Parohia Romano-Catolică 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

SATU MARE 
Finanțatori și sponsori  
Csilla von Boselager Stiftung Osteuropahilfe • Gisela 
și Georg Mengdehl- Freiburg • Malteser Ravensburg 
• Malteser Hasselroth • Malteser Fulda • Enikő și Jörg 
Stichel-Gondsroth-Hasselroth • Elena și Jan Voss • Rosalia 
Beer-Badkrozingen • • Bodnár SRL • Evolys SRL • Gati 
Const SRL • Special Alpintechnika • Davcom Mobil SRL 
• SC Santec SRL • pr. Pallai Béla • Todoran Elisabeta • 
Bodnar Marina Weingarten • Idea Studio SRL • Talentum 
SRL • Hutton Firma SRL • Nagy Erika • Vonhaz SRL • 
Trompix SRL,Triton SRL • Béres Antal-Lázári • Michiș 
Maria • Schwarzkopf Enikő PFA • Edmeea Trans SRL • 
Elke Sonn Freiburg • TARR Beton SRL  
Parteneri  
City Radió Satu Mare • UDMR Satu Mare • Episcopia 
Romano-Catolică Satu Mare Filarmonica Dinu Lipatti 
Satu Mare • Liceul Romano-Catolic Hám János • 
Credincioșii comunelor Ciumulești • Foieni • Botiz • 
Maltezii din Kecskemét (Ungaria) • Teatrul de Nord Satu 
Mare Trupa Harag György • Catedrala Romano - Catolica 
- Satu Mare • Primăria Municipiului Satu Mare 

SFÂNTU GHEORGHE  
Finanțatori și sponsori 
Bertis • Madexport (Brutăria Diószegi) • Impex AMK • 
Prod-Com Kovamat • Paper- Line • MHD Fulda • Ervin 
Impex • Asoc Banca Regionala. pt. Alimente • Nym House 
SRL • KOQS SRL • Ferex Partner 
Parteneri  
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe • Malteser Kerzell 
• MalteserLudwigshafen • Malteser Würzburg • Fundația 
„Communitas” • Consiliul Județean Covasna • Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat • Direcția de Asistență Socială 
Sfântu Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Szociális Igazgatóság 

SIGHETU MARMAȚIEI 
Sponsor 
SC DOS CATERING SRL  
Partener 
SOS Bambini 

TÂRGU MUREȘ 
Finanțatori și sponsori  
Tordai SRL • Reea SRL • Mbd Com SRL • SC Paine 
de Casa SRL • SC Romur SA • Sc Tim Co Brut SRL • 
Florăria Dalia • Foto Bolyai • SC Lukacs SRL • Brejan 
Mihaela • Ugron Ádám • Alina Gusatu • Péter Albert • 
Gruja Kán • Darabán Ottó • Ungvári Anna 

TIMIȘOARA 
Finanțatori și sponsori  
Ministerul Muncii și Justiției Sociale • Malteser 
Deutschland • Consiliul Local al Municipiului Timișoara 
• POKAdent • Alexandru • Andreas și Asociaţii - avocați și 
experți contabili • Datamax line 
Parteneri  
Fundaţia „Sancta Maria Hilfe” Timişoara • Societatea 
Română Speranța Timișoara • Osteuropahilfe «Triumph 
des Herzens» • Asociația Pro Psiho Timișoara • TVR 
Timişoara • Radio România Timişoara • „Incanto 
Quartetto” şi „ArtKammerorchester” • Biserica Romano-
Catolică „Millenium”- Fabric • Biserica Romano-Catolică-
Iozefin • Biserica Romano-Catolică - Elisabetin • Episcopia 
Romano-Catolica Timișoara • Teatrul Maghiar de Stat 
Timișoara • Banca de alimente zonala - Timișoara
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SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA
FILIALE ȘI SUCURSALE

Secretariatul General 
400031, Cluj-Napoca, Str. Nuferilor  
nr.1, ap.9 
Telefon: 0264 595 801 
maltez@maltez.ro 
www.maltez.ro 
Secretar general: Tischler Ferenc

Aiud - jud. Alba 
515200, Str. Ion Creangă, nr.3 
Telefon: 0258 861 572, 0723 466 322 
aiud@maltez.ro 
fari.ilona@maltez.ro 
Conducător sucursală: Fari Palkó Ilona

Arad - jud. Arad 
310084, Str. Episcopiei, nr. 32 
Telefon: 0753 992 076 
arad@maltez.ro 
farkas.victoria@maltez.ro 
Președinte filială: Farkas Victoria Ana

Baia Mare - jud. Maramureș 
430291, Str. Progresului,  nr.17B  
Telefon: 0751 073 176  
baiamare@maltez.ro  
laszlo.erika@maltez.ro 
www.maltezbm.ro  
Conducător sucursală: László Erika

Blaj - jud. Alba 
515400, B-dul Republicii, nr. 57 
Telefon: 0742 125 868 
blaj@maltez.ro 
velicea.crina@maltez.ro 
Președinte filială: Crina Octavia Velicea

Brașov - jud. Brașov 
500026, Str. Mureșenilor, nr.19 
Telefon: 0741 317 351 
brasov@maltez.ro 
horvath.judit@maltez.ro 
Conducător sucursală: Horváth Judit

București 
011051, B-dul Alexandru Ioan Cuza,  
nr. 23, sector 1 
Telefon: 0758 630 398 
bucuresti@maltez.ro 
paula.gabor@maltez.ro 
Conducător sucursală: Paula Gabor

Cluj-Napoca - jud. Cluj 
400139, Str. Ion Viteazu, nr.1 
Telefon: 0770 384 986 
clujnapoca@maltez.ro 
punkosti.zsolt@maltez.ro 
Conducător sucursală: Pünkösti Zsolt

Dorobanți - jud. Arad 
315201, Str. Principală, nr. 67-68 
Telefon: 0257 535 174, 0743 032 967 
dorobanti@maltez.ro 
laszlo.lajos@maltez.ro 
Președinte filială: László Lajos

Micfalau - jud. Covasna 
527115, Str. Pârâului, nr. 65C 
Telefon: 0744 561 274  
micfalau@maltez.ro 
tischler.ferenc@maltez.ro 
Președinte filială: Tischler Ferenc

Miercurea Ciuc - jud. Harghita 
530211, Str. G. Coșbuc, nr.50 
Telefon: 0266 621 383, 0722 271 016 
miercureaciuc@maltez.ro 
fiko.csaba@maltez.ro 
Conducător sucursală: Fikó Csaba

Oradea – jud. Bihor 
410025, Str. Republicii, nr.26, ap.4 
Telefon: 0772 157 743, 0740 362 416 
oradea@maltez.ro 
bruncsak.gyongyi@maltez.ro 
Conducător sucursală: Bruncsák Nagy 
Gyöngyvér

Pitești/Păuleasca - jud. Argeș 
Telefon: 0740 651 516 
E-mail: pitesti@maltez.ro 
Punct de dezvoltare: Cherecheș Cristian

Satu Mare - jud. Satu Mare 
440078, Calea Traian, nr. 31 
Telefon: 0361 405 967, 0742 744 730 
satumare@maltez.ro 
hegedus.gergo@maltez.ro 
Conducător sucursală: Hegedüs Gergő

Sfântu Gheorghe - jud. Covasna 
520041, Str. Pescarilor nr.34/B 
Telefon: 0267 351 702, 0745 049 935 
sfgheorghe@maltez.ro 
denes.mihaly@maltez.ro 
Președinte filială: Dénes Mihály

Sibiu - jud. Sibiu 
550163, P-ț Mare, nr.2 
Telefon: 0269 211 508, 0742 433 175 
sibiu@maltez.ro 
costeiu.mihaela@maltez.ro 
Conducător sucursală: Costeiu Mihaela

Sighetu Marmației - jud. Maramureș 
435500, Str. Bogdan Vodă, nr.7 
Telefon: 0744 344 606 
sighetumarmatiei@maltez.ro 
colopelnic.luminita@maltez.ro 
Conducător sucursală: Luminița Erika 
Colopelnic

Târgu Mureș - jud. Mureș 
540313, Str. Livezii, nr.1 
Telefon: 0265 217 799, 0744 679 256 
targumures@maltez.ro 
simu.anca@maltez.ro 
Conducător sucursală: Simu Ancuța Mara

Timișoara - jud. Timiș 
300167, str. Gheorghe Barițiu nr.18 
Telefon: 0256 498 010, 0729 023 966 
timisoara@maltez.ro 
fekete.vasile@maltez.ro 
Președinte filială: Fekete-Nagy Vasile

Valea Crișului - jud. Covasna 
527165, Valea Crișului nr.4  
Telefon: 0735 226 690 
szekely.robert@maltez.ro 
Adiminstrator proiecte „Perspective  
mai bune pentru copii și tineri romi”: 
Székely Róbert
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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 Bank Sucursala Matei Corvin, Cluj-Napoca

www.maltez.ro

maltezro


