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Serviciul de Ajutor Maltez în România 
(SAMR) este o asociaţie non-profit cu 
sediul central la Cluj-Napoca. De peste 
25 de ani, prin intermediul a 17 filiale 
şi sucursale în ţară, derulăm programe 
în beneficiul celor aflaţi în nevoie 
– vârstnici, bolnavi, persoane cu 
deficienţe şi alte grupuri vulnerabile. 
În jur de 1000 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”.

CUVÂNT ÎNAINTE

Dragi colegi, 
susținători și prieteni,

Cu respect,
Tischler Ferenc

Secretar General

din țară au pus o bază solidă în 
formarea Serviciului de Ajutor 
Maltez în România. Memoria lor 
şi implicit respectul nostru față de 
ei ne obligă să continuăm această 
muncă nobilă. Păstrând trecutul 
în inima noastră, trebuie să ne 
îndreptăm privirea spre viitor. 

Avem nevoie de ajutorul tuturor 
persoanelor care au o sensibilitate 
față de oamenii în nevoie, față 
de semenii lor.  Ne dorim să 
deschidem porțile organizației, 
să dăm o vizibilitate mai mare 
activităților noastre, să implicăm 
tinerii, specialiștii în activitățile 
noastre, fiindcă prețuim 
orice sprijin. La secretariatul 
general lucrăm pentru viitorul 
organizației, pentru întărirea 
tuturor filialelor și sucursalelor 
din România. Încercăm să fim 
umăr lângă umăr și să facem 
eforturi să ducem organizația 
într-o direcție care ne va 
consolida, ne va întări și ne va 
dezvolta.

A venit momentul în care trebuie 
să despărțim puțin lucrurile. 
Trebuie să păstrăm tradițiile, 
obiceiurile  formate în ultimii 
25 de ani, dar în același timp 
este necesar să ne aliniem noilor 
standarde. Așadar, pe de o parte 

Anul 2016 a fost anul în care am 
fost puși la încercare, pierzând 
două persoane cărora noi, 
maltezii, le suntem recunoscători 
pentru foarte multe lucruri: 
doamna Barla Zsuzsa, fosta 
noastră SECRETAR GENERAL, 
și domnul Bárányi Ferenc, 
unul dintre primii maltezi din 
România. Chiar dacă nu mai 
sunt aici fizic, ei niciodată nu 
vor părăsi organizația noastră - 
oriunde ne uităm, orice am face, 
ne întâlnim cu realizările lor, 
ne întâlnim cu exemplele date 
de ei.  Doamna Barla, domnul 
Bárányi, împreună cu alți colegi 

vom rămâne fideli activităţilor 
cu tradiţie, a acelor acțiuni cu 
care ne mândrim astăzi, însă vom 
iniția totodată noi direcții. Ne 
propunem să ne profesionalizăm 
tot mai mult, dorim să înaintăm 
proiecte la autoritățile locale, 
naționale și europene. Ne dorim 
să atragem noi membrii, tineri cu 
devotament. 

Sunt sigur, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, că împreună vom 
reuși, fiindcă punctul nostru forte 
sunt membrii și voluntarii noștri. 

Doresc să le mulțumesc celor 
care pe parcursul celor 25 de 
ani au contribuit la dezvoltarea 
programelor noastre: membri, 
voluntari, autorități locale, 
organizații partenere, sponsori 
și susținători – astfel am reușit 
să creăm împreună o rețea de 
solidaritate în folosul acelor 
persoane de lângă noi care au mai 
mare nevoie de sprijin. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze 
viața și munca!
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PROGRAME  
PENTRU SENIORI

Vârstnicii afectați de sărăcie, boală 
sau singurătate sunt printre cei mai 
vulnerabili membri ai societății. 
Serviciul de Ajutor Maltez în 
România sprijină seniorii, apelând 
la personal specializat, dar și la 
voluntari.

66,750 

1,664

mese calde furnizate prin 
programele Masa pe roţi şi Cantinele 
sociale din Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Dorobanţi, Timişoara 

pachete de hrană rece oferite la 
Sfântu Gheorghe

21
seniori la căminul 
pentru vârstnici din 
Timișoara

55
seniori îngrijiţi la 
domiciliu la Timişoara
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„Masa pe roţi”

„Masa pe roţi”

„Masa pe roţi”

Centru de zi  
pentru vârstnici Pachete de  

hrană rece 

Spălătorie

Clubul maltez 
pentru vârstnici 

Clubul maltez 
pentru vârstnici 

Pe lângă servicii de bază ca 
asigurarea hranei, îngrijire 

şi asistenţă medicală, în 
cadrul programelor se 

desfăşoară activităţi care 
urmăresc îmbunătăţirea 

calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice, activităţi de 

socializare şi reintegrare 
socială pentru a combate 

fenomenul de izolare 
socială cu care se 

confruntă acest grup 
vulnerabil.

Activităţi sociale complementare oferite 
seniorilor în cadrul sucursalelor şi filialelor 
malteze din Aiud, Arad, Bucureşti, Braşov,  
Cluj-Napoca, Dorobanţi, Oradea, Sfântu 
Gheorghe, Târgu Mureş, Timişoara: vizite la 
domiciliu sau când sunt internaţi, ajutor la 
activităţile casnice, companie, vizite la cămine 
de bătrâni, spectacole de sărbători, sărbătorirea 
diferitelor evenimente importante pentru ei, 
ajutoare umanitare prin distribuirea de pachete.

Îngrijire la domiciliu
Căminul pentru 
persoane vârstnice  
„Sf. Ioan” 

Cantină socială 

Bucureşti

Timişoara

Dorobanţi

Cluj-Napoca

Aiud

Târgu Mureş

Sf. Gheorghe

Braşov
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PROGRAME  
PENTRU COPII

1,500
copii beneficiari 
ai activităților 
ocazionale

Serviciul de Ajutor Maltez în 
România derulează mai multe 
programe de asistență socială și acces 
la educație pentru copii aflați în 
situație de viață dificile.

Centru de zi pentru copii din familii 
defavorizate la Aiud: 12-15 copii din 
familii defavorizate social participă 
de 2-3 ori pe săptămână la diferite 
activităţi menite să contribuie la 
dezvoltarea spiritului lor colectiv, să le 
ofere o educaţie civică şi morală, dar 
şi să le formeze diverse deprinderi: 
desen, pictură, jocuri colective şi sport.

Programul de weekend la Satu Mare: 
15-20 de tineri voluntari oferă unui 
număr de 100 de copii, proveniţi 
din familii cu probleme sociale şi 
financiare, educaţie spirituală, o masă 
caldă, dar şi posibilitatea de a face baie 
şi a-şi spăla hainele. De asemenea, 
împreună, voluntari maltezi şi copii 
paticipă la activităţi ludice, excursii şi 
tabere.

245
copii beneficiari 
ai programelor  
permanente

4,254
porții de mâncare
caldă oferite copiilor 
la Dorobanți
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Programul 
de weekend 

Cantină socială 

Centru de zi pentru copiii  
din familii defavorizate 

Centru de zi 
„Curcubeu” 

Teatru - forum  
social în şcoli 

Bucureşti

Dorobanţi

Satu Mare

Aiud

Sf. Gheorghe

Centru de zi „Curcubeu” din Sfântu 
Gheorghe asigură activităţi de 
îngrijire, educaţie, recreere-socializare, 
consiliere, orientare şcolară şi 
profesională. pentru 85 de copii. De 
asemenea, părinţilor, reprezentanţilor 
legali și altor persoane care au în 
îngrijire copii li se oferă activităţi de 
sprijin, consiliere și educare.

Teatru – forum social în şcoli la 
Bucureşti: 6 voluntari maltezi au 
fost formați în aplicarea metodei de 

Cantină socială – la Centrul pentru 
persoane cu handicap din Dorobanţi li 

se oferă mâncare caldă zilnic celor 10 
copii din grădiniţa locală cu program 
prelungit, iar duminica celor 14 copii 

orfani, nevoiaşi şi îngrijitorilor lor din 
Casa „Pio” a Fundaţiei „Sfântul Francisc”.

teatru-forum social ca instrument de educaţie non-formală şi 
intervenţie în comunitate. Ca urmare, în timpul săptămânii 
Şcoala Altfel, 200 de copii ai şcolii nr. 1 Sfinţii Voievozi şi ai 
şcolii nr. 21 Liviu Rebreanu din Bucureşti au participat la 
activități de conştientizare a efectelor negative ale violenţei 
şcolare.

Tabere pentru copii care provin din familii cu situație 
materială precară sunt organizate anual de voluntarii 
maltezi din Aiud, Târgu Mureș, Satu Mare, Sfântu Gheorghe. 
Programul taberelor este conceput în aşa fel încât să elibereze 
copiii din monotonia zilelor obişnuite: programe sportive, de 
artizanat, mici excursii şi exerciţii spirituale sunt organizate 
de voluntari instruiţi.

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 talentaţi, sprijinirea financiară şi materială 
a copiilor nevoiaşi, oferirea unei mese calde zilnice (în cadrul 
sucursalelor şi filialelor din Aiud, Arad, Baia Mare, Cluj-
Napoca, Oradea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Timişoara, 
Târgu Mureș).
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PROGRAME PENTRU  
PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Serviciul de Ajutor Maltez în 
România îşi îndreaptă atenţia spre 
persoane cu dizabilităţi, încurajând 
prin programele pe care le dezvoltă, 
evoluţia acestora spre o viaţă cât mai 
independentă şi incluziune socială.

Club pentru tineri cu dizabilităţi 
la Sfântu Gheorghe se derulează în 
beneficiul a 6 tineri. Pornind de la 
nevoile fiecăruia în parte, le sunt 
propuse activităţi menite să îi sprijine în 
procesul de integrare socială şi care să le 
faciliteze o mai bună cunoaştere de sine: 
lucru manual, instruire în prim ajutor 
de bază, activităţi recreative, organizare 
de excursii etc. 

Centrul de zi pentru consiliere și 
sprijin de la Blaj le oferă celor 15 
tineri și familiilor acestora servicii 
de informare, consiliere și educație 
parentală. Grup de suport săptămânal, 
întâlniri individuale de consiliere 
psihologică, stimulare cognitivă 
și terapie ocupațională, acțiuni de 
socializare, dar și activități recreative 
alcătuiesc acest program.

22
de copii beneficiază de 
educație specializată

70
de tineri cu dizabilități 
beneficiază de activități 
de integrare și sprijin

40
de persoane adulte cu 
deficiențe locomotorii 
în centru rezidențial
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Centru de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane cu handicap la 
Dorobanţi. În acest cămin sunt asistate 
permanent 40 de 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, alimentaţie corespunzătoare, 
masaj, gimnastică recuperatorie. 

Serviciu de asistenţă comunitară la Cluj-Napoca în 
beneficiul a 7 tineri cu dizabilităţi. Acestora le sunt oferite 
activităţi de socializare şi culturale şi de petrecere a timpului 
liber care se desfăşoară atât în cadrul sediului serviciului 
social, cât şi în afara lui. 

A XIV-a ediție a Taberei pentru tineri cu dizabilităţi 
locomotorii a reunit la Vâlcele 34 de tineri cu dizabilităţi 
locomotorii însoţiţi de 58 de voluntari maltezi.  
Această tabără pune accentul pe reintegrarea socială a 
tinerilor cu deficienţe, oferind un cadru de recreere, activităţi 
de consiliere, un prilej  în care tineri din diferite localităţi se 
pot întâlni pentru a schimba impresii, experienţe de viaţă, 
pentru a lega prietenii. Călărit, activităţi meşteşugăreşti, 
karaoke, activităţi asistate de câini terapeuţi, activităţi 
sportive le sunt oferite și sunt primite cu entuziasm de 
participanți. Tabăra a fost organizată prin implicarea 
generoasă a voluntarilor din Miercurea Ciuc, Micfalău și 
Sfântu Gheorghe, cu sprijinul Secretariatului General al 
SAMR.

Grădiniţa Specială Malteză – centru 
de zi pentru copii cu dizabilități din 

Cluj-Napoca îngrijeşte 22 de copii 
beneficiari și familiile acestora. 
Majoritatea copiilor provin din 

familii cu probleme sociale şi centre 
de plasament. Activităţile din cadrul 

grădiniţei 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. Ca urmare a parteneriatului 
cu asociația Dog Assist, la Grădinița 

Malteză se derulează programul de 
intervenții asistate de animale.  

Grădiniţa Specială Malteză 
Serviciu de asistenţă comunitară

Tabăra de la 
Vințu de Jos 

Club pentru tineri 
cu dizabilităţi

Tabăra pentru 
tineri cu  

dizabilităţi  
locomotorii

Centru de zi pentru 
consiliere şi sprijin  

pentru părinţi şi copii

Centru de îngrijire şi asistenţă  
pentru persoane cu handicap 

Dorobanţi
Cluj-Napoca

Blaj
Vinţu de Jos

Sf. Gheorghe
Vâlcele

Activităţi sociale complementare: 
participarea la Tabăra Internațională 
a Ordinului de Malta, sprijin logistic 
și hrană pentru tabăra de la Vințu 
de Jos pentru 90 de persoane cu 
deficiențe, oferirea de echipamente 
şi accesorii necesare persoanelor 
cu deficienţe (scaune cu rotile, 
cârje, cadre de mers, scutece pentru 
incontinenţă etc.); asigurarea de 
servicii medicale primare, ajutoare 
umanitare, vizite săptămânale ale 
voluntarilor la şcoli speciale sau 
la domiciliul persoanei asistate, 
vizionări de filme etc.



16 17RAPORT ANUAL 2016SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ

119

15

copii romi participă 
la programe de after-
school

copii romi - atelier de 
tâmplărie

418

11

12

112

femei de etnie romă
participă la sesiuni și 
cursuri de formare

tineri și copii - 
țesătorie și broderie 
tradițională 

copii romi - lecții de 
călărie (voltige)

copii romi primesc 
masă caldă zilnic

PROGRAME DE INCLUZIUNE A 
PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ 982

pachete pentru copii 
romi la Aiud și Oradea
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Femeia ca șansă 

Educație  
și formare 
pentru copii și 
tineri romi

Sprijin educațional 
pentru copii romi 

Bucureşti

Sf. Gheorghe

Valea Crişului 

Sprijin educațional pentru copii 
romi la București – Prin activităţile 
realizate se urmăreşte prevenirea 
abandonului şcolar şi îmbunătățirea 
ratei succesului școlar a 20 de copii 
de la Şcoala nr.1 „Sfinţii Voievozi”, 
în paralel cu dezvoltarea abilităţilor 
lor sociale și de viaţă independentă. 
Sprijin în efectuarea temelor, suport 
în vederea recuperării decalajului 
educaţional la materiile de bază, 
adoptarea unui stil de viaţă sănătos, 
a comportamentelor non-violente, 

activităţi de socializare, excursii și asigurarea mesei de prânz 
conturează acest program. Copiilor și membrilor familiilor 
acestora li se oferă și servicii de consiliere psihologică.

Femeia ca șansă este un proiect adresat femeilor de etnie 
romă din comunitatea Örkő, Sfântu Gheorghe, urmărind să 
le implice activ și să le ajute să își îmbunătățească condițiile 
de viață. 4 femei participă la cursuri de formare de îngrijitor 
la domiciliu pentru a putea accesa oferte de muncă pe piața 
locală. Alte 414 de femei participă la sesiuni de informare 
care abordează subiecte precum: importanța igienei și 
a sănătăţii femeii, managementul resurselor financiare, 
gestionarea situațiilor conflictuale, principii de creștere 
și educare a copiilor, comunicare interpersonală, roluri și 
responsabilități în famile.

Centru de zi  
pentru copii romi

Satu Mare Perspective mai bune de viitor pentru 
copii și tineri romi din Valea Crișului. 
Proiectul este inițiat în parteneriat cu 
Fundația Kálnoky și își propune să 
contribuie la integrarea socială a tinerilor 
romi prin activități educaționale și de 
formare. Lecții de călărie (voltige) pentru 12 
copii, atelier de tâmplărie pentru 15 copii, 
țesătorie și broderie tradițională pentru 11 
tineri și copii sunt acțiunile prin care se 
dorește integrarea lor, dar și sprijinirea în 
pregătirea pentru obținerea unei profesii. 
Acești copii și tineri primesc zilnic o 
masă caldă. La acestea se adaugă din luna 
noiembrie activități de afterschool pentru 
alți 45 de copii. Programul este completat de 
lecții de muzică, dans, excursii.

Centru de zi 
pentru copii aflați în situație de risc de 
separare de părinți: 54 de copii de etnie 

romă, provenind din familii cu situație 
materială precară, vin zilnic după școală la 
Centrul social Sf. Iosif din Satu Mare. Aici, 

copiii își fac temele cu ajutorul angajaților și 
voluntarilor; după lecții ei primesc o masă 

caldă cu trei feluri de mâncare, binemeritată. 
Totodată copiii au posibilitatea de a face baie, 
de a li se spăla hainele. În cadrul programului 
beneficiază de abonament lunar de transport, 

rechizite școlare, îmbrăcăminte, primesc 
educație spirituală, educație sanitară. În cursul 
anului li se oferă activități alternative, excursii, 

pelerinaje și tabere.
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SOLIDARITATE
5,400 
pachete de îmbrăcăminte și alimente 
de bază (la Aiud, Baia Mare, Brașov, 
Miercurea Ciuc, Oradea, Satu Mare, 
Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș)

3,000 
porții de mâncare distribuite 
în cele mai sărace cartiere
din Satu Mare

218
copii primesc 
rechizite și pachete la 
Baia Mare, Satu Mare, 
Sfântu Gheorghe, 
Târgu Mureș.

45
persoane primesc adăpost 
în timpul nopții la Sfântu 
Gheorghe

75
gustare și ceai cald 
în nopțile geroase la 
Satu Mare

70
de familii defavorizate 
primesc pâine zilnic la 
Aiud și Târgu Mureș
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Asigurarea pâinii pentru 
familii nevoiaşe

Adăpost de noapte

Sf. Gheorghe

Familii de suflet pentru 60 de copii 
instituţionalizaţi şi 40 de copii de 
etnie romă este un proiect care și-a 
propus dezvoltarea unei reţele locale 
şi regionale de servicii sociale care 
să contribuie la creşterea gradului 
de incluziune socială pentru copiii 
aparţinând grupurilor dezavantajate 
din judeţele Cluj şi Sălaj. 50 de 
asistenți sociali și psihologi din 
structurile DGASPC și din diverse 
ONG-uri clujene au fost instruiți în 
meseria de consilier pentru dezvoltare 

personală, s-au creat manualul și instrumentele pentru 
familiile de suflet, metodologia de lucru cu beneficiarii, s-au 
organizat 4 cursuri de parenting pentru viitoarele familii de 
suflet. Proiectul a fost implementat de asociația Alfa Grup 
în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului Cluj și Asociaţia Serviciul de Ajutor 
Maltez în România.

Ajutoare materiale pentru cei mai nevoiași: SAMR 
intervine în folosul acestora oferind periodic mii de ajutoare  
(Aiud, Baia Mare, Brașov, Micfalău, Miercurea Ciuc, Oradea, 
Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș, Timişoara).

Hrană pentru nevoiaşi pregătită de voluntarii maltezi 
și distribuită persoanelor aflate în situaţie de risc ridicat 
de vulnerabilitate socio-economică (Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe), asigurarea pâinii pe parcursul anului (Aiud,
Târgu Mureş și din decembrie și la Oradea).

Asigurarea pâinii pentru 
familii nevoiaşe

Hrană pentru nevoiaşi Asigurarea 
pâinii pentru 

familii nevoiaşe

Hrană pentru nevoiaşi

Familii 
de suflet

Satu Mare

Alte activități complementare: dotarea 
instituțiilor (mobilier și panou hidraulic 
pentru Colegiul Tehnic de Transporturi 
Auto Baia Sprie), vizitarea persoanelor 
vârstnice (Aiud, Baia Mare, Satu Mare, 
Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș) sau a celor 
bolnave, târguri de binefacere pentru cei 
cu venituri mici (Oradea), distribuirea 
rechizitelor școlare (Aiud, Baia Mare, 
București, Sfântu Gheorghe), țesătorie, 
croitorie și spălătorie (Sfântu Gheorghe), 
telefon de serviciu în ajutorul oamenilor 
(Târgu Mureș), sprijin la achitarea facturilor, 
chiriilor (Miercurea Ciuc, Satu Mare) etc.

Adăpost de noapte la Sfântu Gheorghe pentru 
persoanele fără locuință. În cadrul blocului social 

din cartierul Ciucului, au fost amenajate două 
etaje: camere renovate, mobilier nou, așternuturi 
igienizate le sunt asigurate celor 45 de persoane. 

Zilnic, personalul specializat și voluntarii maltezi 
din Micfalău şi Sfântu Gheorghe asigură serviciile 

necesare: asistență socială, și medicală, suport 
psihologic și igienizare. Totodată tinerii voluntari 

le pregătesc beneficiarilor sandvișuri și ceai, iar 
cu ocazia sărbătorilor religioase li se oferă și o 

masă caldă. Acest proiect se derulează cu sprijinul 
Consiliului Local Sfântu Gheorghe. 

Aiud

Târgu Mureş

Cluj-Napoca
Oradea
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Instruirea în domeniul primului ajutor 
şi participarea la acţiuni cu specific 
de intervenţie în urgenţe sub forma 
primului ajutor premedical, continuă 
să ne preocupe, interesul nostru fiind 
să putem asigura o instruire de calitate 
pentru membrii organizaţiei şi nu 
numai. Serviciul de Ajutor Maltez în 
România are ca şi obiectiv statutar 
instruirea populaţiei în primul ajutor 
de bază şi pregătirea populaţiei pentru 
situaţii în caz de dezastru şi catastrofă.

Prim ajutor în școală este un program 
permanent la Baia Mare și Sfântu 
Gheorghe. SAMR Baia Mare recrutează 
şi instruieşte elevi din multiple instituţii 
de învăţământ din Maramureş pentru a 
susţine şi dezvolta reţeaua de voluntari 
implicaţi în proiectul Prim Ajutor în 
şcoală. Școlarii se consituie în echipe de 
prim ajutor premedical care activează în 
școlile din Maramureș.  
La Sfântu Gheorghe maltezii au ținut 
mai multe cursuri teoretice și practice 
la Grupul Şcolar „Kós Károly”, la liceul 
Teoretic „Mikes Kelemen” și la Colegiul 
Naţional „Székely Mikó”. Elevii care au 
participat la cursuri și apoi au participat 
la acțiuni de prim ajutor au fost 
recompensați la finalul anului școlar cu 
diplome de apreciere.

PRIM AJUTOR

56
Acordarea de prim 
ajutor la 56 evenimente 

55
de voluntari implicați în 
acțiuni de prim ajutor

16
cursuri de formare în 
prim ajutor



26 27RAPORT ANUAL 2016SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ

Sesiuni de informare în prim ajutor 
pentru terţi: periodic, la cererea 
diferitelor instituţii, companii, 
organizaţii sau grupuri de iniţiativă 
se organizează cursuri de instruire cu 
privire la elementele de bază pe care le 
implică primul ajutor. 

Acordarea primului ajutor în 
cadrul diverselor evenimente: 
corturi și echipe de prim ajutor la 
festivaluri (Sărbătoarea castanelor, 
Electric Castle, Zilele orașului 
Sfântu Gheorghe), concerte, diverse 
concursuri sportive (Off-Road 
Seini, Clujul pedalează, Galopiada 
Secuiască, Maratonul Internațional 
AROBS, Triatlonul „Háromszék” etc.), 
pelerinaje, alte evenimente la nivel 
local și național.

Simulări de intervenții în caz de 
urgență: alături de Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Maramureș, 
maltezii din Baia Mare au participat 
la acțiunile organizate la Ariniș și 
în Munții Țibleșului pentru testarea 
Planului Roșu de Intervenție și 
stabilirea unei concepții de acțiune 
a forțelor de intervenție, a resurselor 
umane necesare și a măsurilor ce 
se impun pentru stabilirea stării de 
normalitate; SAMR a avut posibilitatea 
de a învăța și analiza modalitățile 
optime de intervenție în astfel de 
situații de urgență.

Prim ajutor în şcoală
Intervenţii de prim ajutor

Prim ajutor 
în şcoală

Intervenţii de 
prim ajutor

Intervenţii 
de prim ajutor

Simulări de intervenții 
în caz de urgență

Sf. Gheorghe

Baia Mare

Proiectul „Școala Altfel”  
este o ocazie pentru voluntarii maltezi de a 

împărtăși elevilor din cunoștințele lor în acordarea 
primului ajutor. Elevii Colegiului Tehnic de 

Transporturi Auto Baia Sprie au învățat despre 
tehnici de resuscitare, pansare, stabilirea semnelor 

vitale etc. Ei au conștientizat importanța actului 
cunoașterii măsurilor de prim ajutor și a ceea ce 

înseamnă responsabilitatea fiecăruia în parte.

Cursuri de formare le sunt oferite periodic 
voluntarilor maltezi din Baia Mare, Brașov,  

Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe.

Cluj-Napoca
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Rețeaua Internațională a Tineretului 
Maltez – este vorba de o rețea recent 
constituită prin voința comună a liderilor 
de tineret din Albania, Cehia, Germania, 
Ungaria, Lituania, Polonia, România, 
Slovacia și Ucraina. Scopul acesteia 
este de a crea un context favorabil de 
împărtășire a experiențelor tinerilor, de 
a da un sens acțiunii lor împreună, de a 
dezvolta instrumente de lucru pe tineret, 
de a iniția și dezvolta proiecte comune la 
nivel internațional. Ghidați după viziunea 
agreată de comun acord: „Inspire youth 
work that matters”, tinerii se reunesc 
periodic în cadrul unor sesiuni de lucru la 
nivel internațional. 

TINERETUL MALTEZ

Întâlnirea conducătorilor de grupă 
ai Tineretului Maltez din România a 
avut loc între 26-28 februarie la Satu 
Mare. Voluntarii maltezi au avut parte 
de diferite activități de teambuilding, 
dar și de o sesiune de informare 
despre importanța comunicării 
într-o organizație și a felului în 
care activitatea unui ONG trebuie 
prezentată către media.

Cursul de conducători de grupă 
pentru tinerii voluntari a fost organizat 
la Șugaș Băi între 14-19 noiembrie. 
Cursul a fost susținut de voluntari 
maltezi cu bogată experiență în munca 
de tineret. Participanții din Dorobanți, 
Micfalău, Satu Mare și Sfântu 
Gheorghe au aflat informații despre 
managementul de grup, fundraising, 
scriere de proiecte, provocări în 
munca de tineret, relevanța formării 
grupelor de copii. Foarte importante 
au fost și momentele de împărtășire de 
experiențe și exemple de bună practică 
de implicare a voluntarilor la nivel 
local. 

445
de tineri voluntari  
implicați în activități cu 
caracter social
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Tabăra pentru copii maltezi – Cei care 
activează în grupele de copii și tineret 
ale TMR sunt “recompensați” pentru 
implicarea lor de-a lungul întregului 
an în diversele acțiuni malteze. SAMR 
Sfântu Gheorghe a organizat între 8 - 
14 august o tabără petru 53 de copii, 
însoțiți de 27 de coordonatori. Cei 
mici au beneficiat de multe activități 
educative și recreative, tematica taberei 
din acest an fiind Jocurile Olimpice.

„Maltese Youth Exchange”  
În perioada 23 iulie – 2 august 2016 
o grupă de 9 persoane formată 
din voluntari maltezi a reprezentat 
Tineretul Maltez din România în 
proiectul „Maltese youth exchange” 
în Cracovia, Polonia, proiect finanțat 
din programul Erasmus+. Scopul 
proiectului a fost schimbul de 
experiență între voluntarii maltezi 
proveniți din 5 țări și participarea la 
Ziua Mondială a Tinerilor Catolici 
organizată anul acesta în Cracovia. Au 
fost prezenţi voluntari maltezi din 5 
țări: Polonia, Albania, Slovacia, Ucraina 
și România.

Festivalul Tineretului Maltez din  
România a avut loc între 21 şi 24 iulie 
la Centrul Multifuncţional Maltez de 
la Micfalău. Au participat peste 45 de 
voluntari maltezi din Timişoara, Aiud, 
Sibiu, Baia Mare, Braşov, Bucureşti, 
Micfalău şi Sfântu Gheorghe, dar 
şi oaspeţi din Germania. După 
deschiderea festivalului, tinerii maltezi 
au avut ocazia să participe la o serie 
de concursuri pe echipe şi activităţi 
sportive.

Dorobanţi
Șugaș 
BăiTabăra de muncă de la Dorobanți:  

În perioada 15-21 August, 40 de tineri din nouă 
filiale și sucursale (Sfântu Gheorghe, Satu Mare, 

Timișoara, Baia Mare, Aiud, Sibiu, București, 
Dorobanți și din Kecskemét – Ungaria) s-au 

angajat să ajute cu munca lor voluntară centrul 
maltez din Dorobanți: au turnat beton, au vopsit, 

au zugrăvit, au făcut curățenie și au ajutat la 
bucătărie și în grădină. După muncă, în fiecare zi, 

tinerii voluntari au avut parte de o bine meritată 
relaxare (activități sportive, foc de tabără). 

Satu Mare

Întâlnirea  
conducătorilor  

de grupă

Festivalul 
Tineretului 

Maltez

Cursul 
conducătorilor  

grupelor  
de tineret

Tabără pentru
copii maltezi

Micfalău
Sf. Gheorghe
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324

40

maltezi la pelerinajul cu 
ocazia Rusaliilor de la 
Șumuleu Ciuc

maltezi la exercițiile 
spirituale naționale

198
maltezi la pelerinajul 
SAMR

cea mai mare coroniță de 
Advent – 3.5 m, realizată de 
maltezii din Târgu Mureș

PROGRAME SPIRITUALE
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Şumuleu Ciuc

Pelerinaje: Marea sărbătoare a 
Rusaliilor a fost și anul acesta prilej 
de pelerinaj pentru voluntarii maltezi 
la Șumuleu Ciuc. 324 de maltezi din 
Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Satu Mare, 
Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureș, 
Timișoara, au luat parte la cea mai 
mare procesiune catolică din Europa 
Centrală și de Est, cu o tradiție ce 
datează de peste 400 de ani. 
În 9 iulie a avut loc la Șumuleu Ciuc 
pelerinajul național organizat doar 
pentru reprezentanții Serviciului de
Ajutor Maltez în România. Pelerinajul 
a fost pentru cei 198 de participanți un 
prilej de trăire spirituală, consolidarea 
relațiilor de prietenie, legături trainice, 
bucurie și emoție. 
În toamnă a avut loc pelerinajul de la 
Maria Radna, la care au participat 60 
de persoane de la Dorobanți, Oradea și 
Satu Mare. 
21 de maltezi din Târgu Mureș s-au 
rugat la pelerinajul din Jara de Mureș. 
8 voluntari orădeni au participat la 
pelerinajul organizat la Mariabesnyo, 
în Ungaria. 

La nivelul sucursalelor și filialelor 
se organizează și alte activități cu 
caracter spiritual: calea crucii, 
liturghii ecumenice, studiu biblic, 
rugăciuni, adorație euharistică, 
întâlniri cu tematică spirituală.

Exerciţii spirituale: organizate atât în cadrul 
filialelor/sucursalelor, cât şi la nivelul întregii 

organizaţii. Între 19-21 februarie, la nivel naţional, 
au fost organizate exerciţii spirituale constituind un 

prilej de reunire spirituală a Serviciului de Ajutor 
Maltez în Romania. Exercițiile spirituale au fost 

organizate la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-
Napoca. Peste 40 de persoane, voluntari, membri, 

angajați, conducători spirituali au avut parte de 
3 zile de meditație, împărtășire, redescoperire. Ei 

s-au rugat împreună și și-au reîntărit vocația de a-i 
ajuta pe cei nevoiași și vulnerabili.

Cluj-Napoca

Pelerinaje

Pelerinajul de la
Maria Radna

Radna
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ANIVERSARE JUBILIARĂ

Serviciul de Ajutor Maltez în România
25 de ani de caritate. 25 de ani de voluntariat. 
25 de ani în România

În 11 mai 1991, la Cluj-Napoca, un 
grup de 25 de oameni (studenți, preoți, 
medici, juriști, avocați), călăuziți 
de principiul Ordinului Suveran 
al Cavalerilor de Malta “Păstrarea 
credinței și ajutorarea nevoiașilor”, 
puneau bazele Serviciului de Ajutor 
Maltez în România.

Peste 200 de voluntari maltezi din ţară, 
alături de parteneri din Germania, 
Austria, Ungaria şi România, precum 
şi membri ai Ordinului Suveran 
de Malta au participat sâmbătă, 22 
octombrie, la festivităţile care au 
marcat 25 de ani de activitate caritabilă 
a Serviciului de Ajutor Maltez în 
România. 
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Festivităţile au debutat la biserica „Sfântul Mihail” cu o 
liturghie dedicată muncii sociale întreprinsă de organizaţie, 
celebrată de Înalt Preasfinţitul György Jakubinyi, Arhiepiscop 
de Alba-Iulia, şi concelebrată de canonicul Kovács Sándor, 
care este şi conducătorul spiritual al organizaţiei. 

Gala aniversară a continuat la restaurantul Agape unde au 
luat cuvântul, printre alţii, reprezentantul Marii Magistraturi 
de la Roma a Ordinului Suveran de Malta, domnul Dr. 
Franz Harnoncourt-Unverzagt, Excelenţa Sa Ambasadorul 
Ordinului de Malta în România, domnul Jacob Kripp, 
Ambasadorul Special al Ordinului de Malta în Europa 
Centrală pentru populația romă, domnul Franz Altgraf von 
Salm-Reifferscheidt şi preşedintele Asociaţiei Române a 
Ordinului de Malta, domnul Francois Catto.

La eveniment au fost distribuite diplome şi medalii celor 
mai dedicaţi voluntari şi membri ai organizaţiei, dar şi 
partenerilor care au susţinut Serviciul de Ajutor Maltez în 
România în ultimii 25 de ani.

Domnul Dénes Mihály, președintele Serviciului de Ajutor 
Maltez în România, a declarat: „În 25 de ani, organizaţia 
noastră s-a dezvoltat încontinuu, am trecut şi prin 
perioade grele, dar în general am reuşit să creştem. Ceea 
ce este esențial este cum și câte persoane aflate în nevoie 
putem ajuta”.
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Prin programele sale, Serviciul 
de Ajutor Maltez în România 
intervine pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori 
permanente ale unor situaţii 
care pot genera marginalizarea 
sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor 
ori comunităţilor. 

• Centru de zi pentru copii romi
• Program de weekend pentru copii nevoiași
• Hrană caldă și pachete pentru nevoiași

• Club maltez pentru vârstnici
• Activități de sprijin pentru copii nevoiași
• Asigurarea pâinii pentru familii nevoiașe

• Activități de sprijin pentru familii nevoiașe

• Educație și formare pentru copii și tineri romi

• Club maltez pentru vârstnici

• Centru multifuncțional  
pentru tineri și tineri  

cu dizabilități

• Adăpost de noapte pentru oamenii străzii
• Femeia ca șansă - sprijin pentru femei rome

• Club pentru tineri cu dizabilități
• Centru de zi pentru copii nevoiași

• Intervenții de acordare a primului ajutor
• Prim ajutor în școală

•Pachete de hrană rece pentru nevoiași

• Asigurarea pâinii pentru familii nevoiașe
• Activități de sprijin pentru copii romi

• After-school pentru copii romi
• „Masa pe roți” pentru vârstnici

• Centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap
• Cantină socială

• Activități de sprijin pentru nevoiași

• Cămin pentru vârstnici
• Îngrijire la domiciliu
• „Masa pe roți” pentru vârstnici
• Cantină socială

• Grădiniţa Specială Malteză – centru de zi pentru  
copii cu dizabilități
• „Masa pe roți” pentru vârstnici
• Servicii de asistență comunitară pentru tineri cu dizabilități
• Intervenții de acordare a primului ajutor
• Club de joacă pentru copii

• Centru de zi pentru copii
• Centru de zi pentru vârstnici
• Asigurarea pâinii pentru familii nevoiașe

• Sprijin pentru mame singure

•  Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

• Prim ajutor în școală
• Intervenții de acordare a primului ajutor
• Activități de sprijin pentru copii nevoiași Satu Mare

Oradea

Dorobanţi

Arad

Timişoara

Baia Mare

Sighetul 
Marmaţiei

Târgu 
Mureş

Micfalău

Braşov

Miercurea Ciuc

Bucureşti

Sfântu Gheorghe

Valea Crișului

Cluj-Napoca

Aiud
Blaj

Sibiu
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CONSILIUL DIRECTOR

László Lajos 
Membru

Fari Palkó Ilona 
Membru

László Erika 
Membru

Dénes Mihály
Preşedinte

Puskás Bálint 
Președinte onorific

Tischler Ferenc 
Vicepreşedinte de rit 
romano-catolic

Palai Kristóf
Vicepreşedinte de rit 
greco-catolic

Călin Piescu 
Reprezentant al Asociaţiei 
Ordinului de Malta în 
România

Pr. Kovács Sándor 
canonic, protopop 
paroh conducător 
spiritual

Gheorghe Breban
Conducător TMR

Dr. Kovács Petru 
Medicul asociației

Serviciul de Ajutor Maltez în România este gardianul principiilor Ordinului 
de Malta, în componența Consiliului director al asociației regăsindu-se și un 
reprezentant al Asociației Ordinului de Malta în România. 
 
Ordinul de Malta este una dintre cele mai vechi instituții ale civilizației 
creștine occidentale. Un ordin religios laic al Bisericii Catolice din anul 1113 
și subiect de drept internaţional, Ordinul de Malta are relații diplomatice cu 
peste 100 de state. Este activ în 120 de țări, fiind alături de persoanele af late în 
nevoie prin proiecte medicale, sociale și umanitare. 
Serviciul de Ajutor Maltez în România are o relație de bună colaborare cu 
Ordinul de Malta, care se traduce prin derularea de proiecte comune, sprijin 
financiar și inițierea de noi direcții de acțiune.

Intenția noastră este de a 
continua să ne dezvoltăm 
astfel încât să preluăm 
de la instituțiile de stat la 
nivel local, județean și chiar 
național servicii sociale 
propuse spre externalizare 
pentru protecția copilului, a 
persoanelor cu dizabilitați, 
a vârstnicilor, a familiei și a 
altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială.
 
Experiența de peste 25 de 
ani în furnizarea de servicii 
sociale, rezultatele obținute, 
numărul crescând de proiecte 
și de beneficiari, numărul de 
voluntari cu experiență în 
munca socială ne recomandă 
ca un partener de încredere, 
serios și constant în peisajul 
serviciilor sociale de calitate.

Serviciul de Ajutor Maltez în România este activ prin cele 17 filiale și 
sucursale ale sale în domenii precum: centre rezidenţiale sau de zi pentru 
vârstnici sau persoane cu deficienţe, asistenţă specializată adaptată 
nevoilor grupului ţintă (persoane cu dizabilităţi, vârstnici, persoane de 
etnie romă în stare de risc de excluziune socială, persoane fără adăpost, 
persoane în stare de risc socio-economic), centre de zi pentru copii, 
cantină socială, adăpost de noapte, îngrijire la domiciliu, cluburi pentru 
persoane cu dizbilităţi, cluburi pentru vârstnici, servicii de prim ajutor 
(instruire, intervenţii). 
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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
E-mail: 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
Conducător sucursală: Fari Palkó Ilona
email: faripalkoilona@yahoo.com 

Arad – jud. Arad
310084, Str. Episcopiei, nr. 32
Telefon: 0753 992 076
E-mail: aradmalta@yahoo.com,  
ildiko.pataky@yahoo.com
Președinte filială: Farkas Victoria Ana

Baia Mare – jud. Maramureş
430291, Str. Progresului, nr. 17B
Telefon: 0751 073 176
E-mail: erika.samr@gmail.com
www.maltezbm.ro
Conducător sucursală: László Erika

Blaj – jud. Alba
515400, B-dul Republicii, nr. 57
Telefon: 0742 125 868
Email: crinastinea@yahoo.com
Președinte filială: Crina Octavia Velicea

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

Bucureşti
011051, Bd. Alexandru Ioan Cuza,  
nr. 23, sector 1
Telefon: 0758 630 398

E-mail: paula.gabor@maltez.ro
Conducător sucursală: Paula Gabor

Cluj-Napoca – jud. Cluj
400139, Str. Ion Viteazu, nr. 1
E-mail: clujmaltez@gmail.com,  
szabo.dorottya@maltez.ro
Telefon: 0264 595 801
Conducător sucursală: Szabó Dorottya

Dorobanţi – jud. Arad
315201, Str. Principală, nr. 67-68
Telefon: 0257 535 174, 0743 032 967
E-mail: maltadorobanti@yahoo.com
Președinte filială: László Lajos

Micfalău – jud. Covasna
527115, Str. Pârâului, nr. 65C
Telefon: 0744 561 274
E-mail: tichler.ferenc@maltez.ro
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: 0772 157 743; 0740 362 416 
E-mail: gyongyi.bruncsak@gmail.com
Conducător sucursală: Bruncsák Gyöngyi 
Rozalia

Satu Mare – jud. Satu Mare
440078 Calea Traian, nr. 31
Telefon: 0361 405 967, 0744 517 318 (Pallai 
Kristóf), 0742 744 730 (Gergő Hegedüs)
E-mail: maltezsm@gmail.com,  
hegedus.gergo@maltez.ro
Conducător sucursală: Pallai Kristóf
Coordonator centru Sf. Iosif: Gergő 
Hegedüs

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
maltezisibiu@yahoo.com
Conducător sucursală: Costeiu Mihaela

Sighetu Marmaţiei – jud. Maramureş
435500, Str. Bogdan Vodă, 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
Telefon/fax 0256 498 010, 0356 410 444
E-mail: tmsamr@yahoo.com 
Preşedinte: Fekete-Nagy Vasile
Director executiv: Ciolac Marta

Valea Crișului – jud. Covansa
527165, Valea Crișului, nr. 5
Telefon: 0735 226 690
E-mail: szekely.robert@maltez.ro
Administrator proiect „Perspective mai
bune pentru copii și tineri romi”: Székely
Róbert

În 25 de ani am dezvoltat peste 100 de programe 
sociale pentru sute de mii de beneficiari. Tot ce am 
realizat este datorită celor care au crezut în noi şi 
ne-au ajutat.
Vă mulțumim, în numele beneficiarilor noştri 
pentru că ne ajutați să ducem mai departe tradiția 
carității. Sprijinul primit din partea partenerilor, 
finanțatorilor, sponsorilor, autorităților locale și de 
stat este un semn de încredere în programele noastre 
și în eficiența lor.

SECRETARIATUL GENERAL
Sponsori: Madyay Services, Biostec Clinilab, Externa 
Personal Service, Agricola Stirbey, Fundaţia Pentru 
Comunitate, Asociaţia Primavera, Elmafarm, Novis 
Casa de Editură şi Tipografie, Bodnar Production, 
AziTrad, Byron Logistic, Yonder, Porsche Romania, 
Malteser Hilfsdienst Deutschland (The Foreign Aid 
Department), Asociaţia Cultural Sportivă  ISDC Team, 
Skyes Enterprises Eastern Europe, Expres Catering, 
Smart Results, Monitorul de Cluj, Betfair România 
Development, Asociaţia Bărbuleţ Rareş, CoSoSys, 
United Way România, Apetit Catering 
Parteneri: Victor şi Alexandra Baillou, Malteser 
Hilfsdienst/Auslandsdienst Köln,The Global Fund for 
Forgotten People, Ambasadorul Special al Ordinului 
de Malta privind situaţia romilor, ES Ambasadorul 
Ordinului de Malta în România domnul Jakob Kripp/
Ambasada Ordinului de Malta în România, Ordinul de 
Malta în România, Parohia Romano Catolică Sf. Mihail 
Cluj , Clubul Sportiv Clujul Pedalează, Asociaţia 
Hans Spalinger, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Fundația Comunitară Cluj, Școala Transilvania, 
Autism Transilvania, Asociația pentru protejarea și 
ajutorarea handicapaților neuromotori, Asociația 
handicapaților neuropsihici Centrul Sf. Maria, 
Grădinița Specială, Blythswood Care, Complex de 
servicii “Pinochio” , Complex de sevicii “Țăndărică”, 
CTF Grigorescu, Centrul Comunitar Județean Cluj, 
Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor, 
Caritas Eparhial Greco-catolic, Asociația Dog Assist, 
Un zâmbet cu MIRA, Televiziunea Română Studioul 
TVR Cluj,  Asociația Bărbuleț Rareș, CJRAE, Fundaţia 
pentru Copii, Comunitate şi Familie, Fundația 
Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj, Crucea Roşie 
Română, Fundaţia de Caritate Herald Fundaţia Pentru 
Îngrijirea Vârstnicului, Confederaţia Caritas, Fundaţia 
Creştină Diakonia,  Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean 
Cluj, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, 
Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului Cluj, Autoritatea Naţională Pentru 

Protecţia Drepturilor Copiilor, Malteser International, 
Departamentul Pentru Situaţii de Urgenţă – Ministerul 
Afacerilor Interne, Platforma Română a Organizațiilor 
Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) – 
Grupul de Lucru pentru Asistență Umanitară 

AIUD
Sponsori: Agenda, Brutăria Nelly, Castelul Kálnoky 
din Micloşoara, Cofetăria Maris, Cofetăria Corina, 
Csiki Gyula „Super-Rosa-Csiky”, Fabrica de lapte 
„Binal Mob” Colţeşti, Florăria Gemini, IPEC Alba 
Iulia, L & D Digital Studio, Lőrincz Zoltán & Gertrúd, 
Miclea Arghir, Molnár András „Trandafir”, Ordinul 
Suveran al Cavalerilor de Malta din Ungaria, Pivniţele 
Takács, Radio Eveniment, Restaurant Georgia, Janoşi 
Carn, Iosana Impex Aiud, Logos, Mobilaiud, Paul 
Flowers, Prebet, Salonul de coafură Mary, Teatrul 
Naţional de Operetă „Ion Dacian” Bucureşti, U.D.M.R. 
Aiud, Zsigo Andras, Pensiunea „Mobis Al”, Batson 
Construct Aiud
Parteneri: Malteser Hasselroth

BAIA MARE
Sponsori: Escalia Craus, Repka Electronics, 
Tipografia Eurotip, Brutaria 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” Baia Mare, Şcoala Gimnazială 
Specială Baia Mare, Şcoala Generală „Lucian Blaga” 
Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” 
Baia Mare, Şcoala Generală „Nicolae Iorga” Baia 
Mare, Şcoala Generală „Octavian Goga” Baia Mare, 
Saralex, Graiul Maramureșului, ActualMM, Glasul 
Maramureșului, InfoMM, jurnalMM

BLAJ
Sponsori: Asociația Primavera Blaj, Ana Gik, Dara 
Transilvania, Apis Blaj, Montana Popa Blaj, Star 
Assembly Sebeș, Savini Due Sebes, Instal Sarlea, 
Montana Popa Blaj, Geo Trans Utilaj, Trans RO 
Isabella, Sandru Ovidiu, Club Rotary Blaj
Parteneri: Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Blaj, 
Congregația Surorilor Maicii Domnului, Caritas 
Mitropolitan Blaj, Primăria Municipiului Blaj, Parohia 
Greco-Catolică Blaj II, Gimn Star Blaj,  
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Centrul de Echitație Hip Tep Leorint, Farmacia 
Coleus, Asociația Centrul de Ecarisaj Turda, Cabinet 
psihologic Catrinoiu Dana

BUCUREȘTI
Sponsori: Martec Industrial, DB Schenker, The Global 
Fund for Forgotten People of the Order of Malta, 
Robert Bosch, Porsche Romania, Porsche Finance 
Group Romania, Porsche Inter Auto Romania, Domo
Parteneri: Asociația Maia, Caritas, Liceul Greco-
Catolic „Timotei Cipariu”, Arhiepiscopia Romano-
Catolică București, Universitatea București – 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică Bucurețti, 
Frații Franciscani Minori Conventuali București, 
Centru Diecezan pentru Pastorația Tineretului 
București, Asociația Ordinului de Malta în România

CLUJ-NAPOCA
Parteneri: Malteser St. Ingbert, Biserica Sf. Petru

DOROBANŢI
Sponsori: Mlateser Bleialf, Profi, Farmacia Galenus, 
Helios Optica, Exagreen Dorobanți
Parteneri: Primăria Dorobanţi, Şcoala Generală Pater 
Godó Mihály

MICFALĂU
Sponsori: Comerț Ata, Bertis, Farmacia Hermann, 
Metalobox, Grimas Control, Horváth Service, Ferex 
Partner
Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Consiliul 
Local Micfalău

ORADEA
Sponsori: Ecosafe, Rufind, Powerbelt, Borostyán 
Catering, Medea Bpo, Webeye, Ietfinel, 
Parteneri: Primăria Comuna Tarian, Asociația 
Hegyközszentmiklós, Malteser Hielfdienst Höxter, 
Tween City (Gödöllő, Ungaria)

SATU MARE
Sponsori: Csilla von Boselager Stiftung 
Osteuropahilfe, Wilhelm Oberle-Stiftung, Gisela și 
Georg Mengdehl, Freiburg, Malteser Ravensburg, 
Malteser Hasselroth, Malteser Fulda, E.S. Franz Salm-
Reifferscheidt, Ambasadorul Special al Ordinului de 
Malta privind situația romilor, dr. Wolfgang Porsche 
Privatstiftung Mensch Natur Technik, Enikő și Jörg 
Stichel- Gondsroth-Hasselroth, Elena și Jan Voss, 
Rosalia Beer-Badkrozingen, City Radió Satu Mare, 
UDMR Satu Mare, Episcopia Romano-Catolică Satu 
Mare, Bodnár, Evolys, Gati Const,  

Special Alpintechnika, Davcom Mobil, Sammils, 
Angela Bercean, Santec, Familia Tóth László, 
pr. Pallai Béla, Todoran Elisabeta, Lucky László, 
Leményi Papp Béla, Bodnar Marina Weingarten, Idea 
Studio, Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare, Liceul 
Romano-Catolic Hám János, Credincioșii comunelor 
Ciumulești, Foieni, Botiz, Maltezii din Kecskemét 
(Ungaria)

SFÂNTU GHEORGHE
Sponsori: Bertis, Madexport, Solfarm, SicomCOOP, 
Multi-Trans, JTI România
Parteneri: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, 
Malteser Kerzell, Malteser Ludwigshafen, Malteser 
Würzburg, Fundația „Communitas”, Consiliul 
Județean Covasna

TÂRGU MUREȘ
Sponsori: Reea, Pâinea De Casă  Kovács, Pc Haus, 
Tordai, Fazakas, Lukacs, Elan Trio, Timko, Romur, 
Veta, Nordelor, Ikebana, Fabrica Hora din Reghin, 
Tordai, Romur, Pantea Ilie, Jakab Ilonka, Kiss Sandor, 
Katonai Lenke, Láposi Éva Edith, Horváth Katalin, 
Mihaela Brejan, Kovács Béla, Hajdu Ilonka, Tulit 
Victoria și János, Péter Albert, Török Enilő, Dragomir 
Gabriella, Piescu Călin, Sărăcuțiu Edit, Silvas Bogdan, 
Palkó Ágoston, Delia

TIMIȘOARA
Sponsori, finanțatori: Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Malteser 
Deutschland, Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara, Datamax line
Parteneri: Fundaţia „Sancta Maria Hilfe” Timişoara, 
Societatea Română Speranța Timișoara, Fundația 
Serviciilor Sociale Bethany Timișoara, Asociația Pro 
Psiho Timișoara, Asociaţia culturală „Art Time”, a 
Parohiei Romano-Catolice „Timişoara-Fabricensis”, 
TVR Timişoara, Radio România Timişoara, Incanto 
Quartetto” şi „ArtKammerorchester”, Biserica 
Romano-Catolică „Millenium”

Mulțumim tuturor acelora care ne-au sprijinit prin 
direcționarea a 2% din impozitul pe venit!

RAPORT FINANCIAR
VENITURI 2016

• Cotizații și contribuții
• Donații și sponsorizări
• Resurse obținute de la bugetul 

de stat și bugetul local
• Finanțări din străinătate
• Alte venituri
• Ajustări contabile  

(diferenţe curs valutar) 

Total:

CHELTUIELI 2016

• Cheltuieli administrative  
și de birou

• Ajustări contabile (diferențe  
de curs valutar, deprecieri)

• Cheltuieli cu programele 
sociale

Total:

Ajustări contabile  
(diferenţe curs 
valutar) 
0%

Cheltuieli 
administrative 
și de birou 
17%

Cotizații și  
contribuții 
10%

Cheltuieli cu 
programele 
sociale 
77%

Donații și  
sponsorizări 
23%

Ajustări contabile 
(diferențe de curs 
valutar, deprecieri) 
6%

Resurse 
obținute de la 
bugetul de stat 
și bugetul local 
10%

Finanțări din 
străinătate 
45%

Alte  
venituri 
12%

722.400 lei
1.685.800 lei
722.400 lei

3.263.200 lei
864.700 lei
39.900 lei
 

7.298.400 lei

1.062.900 lei

400.800 lei

4.800.000 lei

6.263.700 lei



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
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania


