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EDITORIAL
 Intr-o lume pasnica si prospera, sprijinirea unei comunitati de tineri dezavantajati prin propria lor 
munca este o provocare.

 Intr-adevar, daca platim impozite si contributii la asigurarile sociale la acelasi nivel ca o societate 
comerciala tradiționala, angajatii nostri in integrare nu au aceeasi autonomie ca un angajat obisnuit: 
au fost recrutati din cauza situatiei sociale si a cazurilor in care se aflau, nu din cauza aptitudinilor lor 
sau experientei de munca. Prin urmare, ei trebuie sa fie insotiti de alte persoane, atat pentru a-si 
indeplini sarcinile zilnice, cat si pentru a valorifica abilitatile pentru viitor. In plus, din cauza trecutului 
lor, a slabiciunilor sau, uneori, a dizabilitatii, majoritatea tinerilor au nevoie de timp de lucru adecvat, 
cu pauze regulate pentru a permite o concentrare reala in timpul orelor de lucru.

 Crizele continua si bineinteles ne fac sa tremuram putin pe baze. In primul rand, criza de sanatate 
care ne-a fortat sa inchidem usile magazinelor noastre, partial sau total in 2020 si 2021. Si acum 
inflatia foarte mare care ne afecteaza activitatea: costul energiei electrice și gazelor s-a dublat de 
patru ori fata de primavara anului 2021. Alimentatia costa mai mult, ca sa nu mai vorbim de 
transport: pretul unui camion din Franta in Romania a crescut cu 20 pana la 30% fata de anul trecut. 
Si ne este greu sa crestem pretul bibelourilor si mobilei noastre cu aceeasi suma, fara a speria clientii 
care se confrunta si ei cu alegeri financiare.

 Totusi, si in ciuda acestor dificultati, avem modelul nostru de rezistenta si incercam sa ne adaptam 
cat mai bine noului context: un parteneriat cu Banca de Alimente ne permite sa economisim bani (si 
sa introducem produse noi tinerilor), de asemenea cautam companii romanesti susceptibile pentru a 
ne oferi surplusul lor din productie, de a favoriza reangajarea locala cat mai mult posibil si de a limita 
aduce rea marfii din strainatate. Si ne dorim foarte mult sa facem lucrari de izolare, atat la casa 
comunitara, cat si la magazine, inainte de iarna viitoare, pentru a scadea suma facturilor viitoare. 
Dupa cum puteti vedea, pentru tineri si pentru comunitate, rezilienta este firul nostru rosu!
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ANUL 2021 IN CIFRE
In total, asociatia a 
sprijinit 34 tineri in 
2021, din care 8 fete 
si 26 baieti.
10 tineri noi au fost 
admisi in cursul 
anului. 

5 tineri au terminat 
liceul sau scoala 

profesionala in 2021, 
12 continua scoala in 

2021-2022 et 1 tanara 
a inceput facultatea in 

Baia Mare 
12 au participat la un 
schimb de experienta 

(stagiu) intr-o 
comunitate Emmaus 

din Europa.

5 au beneficiat de 
asistenta juridica.

24 au beneficiat de 
consiliere psihologica..

14 au beneficiat de 
consultatii psihiatrice.

3 au fost beneficiat de 
servicii specializate 

pentru tratarea 
problemelor de 

dependenta

La data de 31.12.2021, 
25 tineri inca sunt 
sprijiniti de asociatie :
- 15 in casa 

comunitara
- 4 intr-un apartement 

de tranzitie
- 6 in propriul lor 

apartament. 



PROFILUL TINERILOR IN 
INSERTIE 

Toti privin din sistemul 
de protectie a 
copilului.

13 au trait pe strada

3 au fost victime de 
trafic sau de 
exploatare

19 sunt incadrati intr-
un grad de handicap 
(mintal sau fizic)

11 n)aveau 
invatamantul 
obligatoriu finalizat



INTEGRAREA 
SOCIALA
 La admiterea lor in asociatie, 
tinerii sunt cazati in casa noastra 
comunitara, Casa Mara. Traind in 
colectiv, tinerii sunt ajutati sa 
dobandeasca deprinderi pentru a 
duce o viata independenta si 
sanatoasa (igiena, curatenie, 
gatit, iesiri, gestiunea banilor, 
etc.) Prezenti zilnic pentru ei, ne 
adaptam nevoilor lor specifice : 
demersuri administrative, 
consiliere psihologica, asistenta 
juridica, etc. 

Equipa noastra :
2 responsabili + 1 asistent manager

Partea educativa : : 3 asistenti sociali et 2 
voluntari 

Partea profesionala : 2 responsabili de magazin, 1 
sef depozit, 1 sofer si 1 bucatareasa. 



La casa comunitara “CASA 
MARA” putem gazdui pana la 
16 tineri, de la sosirea lor si 
pe tot parcursului de insertie 
sprea o viata autonoma.



  
Educati
e

Elaborarea unui proiect de viata

Consiliere in viata de zi cu zi

Deprinderi de viata in colectiv

Deprinderi de viata independenta

Locuinta Economisire

Gestiunea bugetului

Apartamente de tranzitie

Acces la o locuinta proprie

Sport si 
cultura

Facilitare acces la activitati sportive

Iesiri culturale

Cursuri de limbi straine

Muzica / organizarea unor evenimente artistice

 
Sanatat

e  

Consiliere psihologica

Consultatii psihiatrice

Acces la asistenta medicala de calitate

Educatie la sanatate / nutritie

ELEMENTELE ALE ACOMPANIAMENTULUI 
SOCIAL O noua directie de lucru : suportul 

emotional

Am continuat in 2021 « grupurile de 
support » pentru a rsapunde cat mai 
bine nevoile tinerilor legate de 
echilibrul emotional.
Fara sa tina loc de terapie grupirile de 
support sunt locul unde tinerii pot 
aborda diferite teme mai personale, 
sa imparta experientele lor si sa 
gaseasca impreuna solutii. Iata cateva 
din teme abordate in anul 2021 : 
prietenia, relatiile sanatoase vs cele 
toxice, stima de sine, consimtamantul, 
increderea, sexualitatea, dar si alte 
subiecte mai practice : intocmirea 
unui CV, a vorbi despre sine (interviu 
de angajare de exemplu). Am 
organizat si cateva week-enduri cu 
momente de drumeteie si de discutii. 



ACTIVITATILE DE 
INSERTIE
 Emmaus Satu Mare isi sustine 
activitatile din veniturile celor doua 
magazine in care vindem obiecte 
refolosite, provenite din donatii locale 
sau din alte asociatii Emmaus din 
Europa.

 Activitatea economica are un scop 
dublu : este principala sursa de 
finantare a asociatiei si totodata 
instrumentul integrarii profesionala a 
tinerilor.



DEPOZITUL 
DE MOBILA
 In 2020 am achizitionat un 
spatiu de 800mp situat la 
iesirea din Satu Mare. Acolo 
primim, depozitam si dupa 
caz reconditionam obiectele 
donate (reparat biciclete, 
renovat mobila, etc.).

 Din 2021 depozitul 
functioneaza si ca magazin 
cu un spatiu generos de 
prezentare.



INTEGRAREA 
PROFESIONALA

 Fiecare tanar beneficiaza de un « parcurs de 
insertie ». Semneaza un contract de munca, 
primeste un salar si primeste sarcini  si 
responsabilitati in functie de programul 
saptamanal : manipulant marfuri, livrari, sortare, 
intretinerea curateniei, vanzare, gatit, etc.

Astfel tinerii dobandesc competente 
profesionale generale : invatarea regulilor 
profesionale de baza, munca in echipa, 
punctualitatea, seriozitatea, 
responsabilitatea. 



Activitatile zilnice, prin varietatea lor si prin 
mediul linistitor pe care le ofera, devin 
pentru unii suportul unei profesionalizari mai 
avansate (promovarea permisului de 
conducere si munca de livrare/transport, 
ajutor de bucatarie, renovare cladiri, 
invatarea limbilor straine, atelier de croitorie 
etc. .). Acesta se va dovedi adesea a fi un 
atu important pentru o integrare 
profesională externa de succes.
 

 

Reteaua comunitatilor Emmaus cu care 
suntem parteneri ne permite, de 
asemenea, sa organizam, pe tot 
parcursul anului, schimburi de experienta 
care sunt de multe ori oportunitati de 
internship pentru tinerii nostri, care 
descopera astfel noi tari si noi medii de 
viata si de lucru.



La data de 31 decembrie 2021, din cei 25 de 
tineri monitorizati de asociatie:

⮚ 21 lucrează cu normă întreagă în 
comunitate

⮚ 3 lucrează in  afara asociatiei
⮚ 1 este student

In ciuda situatiei de pandemie, am reusit sa 
oferim 12 tineri stagii de practica in 
comunitatile Emmaus din strainatate in 2021.
 



RELUAREA/CONTINUAREA CURRICULUMULUI SCOLAR

De cativa ani ii incurajam pe tineri sa-si 
reia educatia, adesea oprita prea devreme 
din lipsa de sprijin sau de oportunitati.  
Programul de lucru la magazin este aranjat 
in asa fel incat sa faca posibila urmarea 
cursurilor pentru tineri, de asemenea 
echipa educationala si ceilalti tineri sunt 
motivati si sunt ajutati sa isi faca temele 
de casa. In functie de clasa la care s-au 
oprit, pot fi necesari cativa ani pentru a le 
putea valida nivelurile. Eforturile par sa fi 
dat roade anul acesta, deoarece cinci 
dintre ei au terminat liceul (general sau 
profesional) in iunie 2021. Printre ei, 
Timea, care a promovat Bacalaureatul, si-a 
inceput studiile universitare la inceputul 
anului .

 



COUP DE 
PROJECTEUR#Valentin a fost plasat 

in copilarie, alaturi de 
fratii si surorile sale, 
intr-una din casele 
familiei asociatiei, in 
Madaras. In 2015, s-a 
alaturat programului 
nostru de integrare. 
Foarte riguros la 
serviciu, a devenit 
rapid „omul de 
incredere” din 
magazin. De aproape 
un an lucreaza ca 
asistent de bucatarie 
intr-un restaurant 
italian din Satu Mare. In 
anii petrecuti în 
asociatie, a facut si 
economii serioase, care 
i-au permis sa devina 
proprietarul unui 
apartament mic in 
primavara lui 2022.

#Timea a ajuns la asociatie la varsta de 
18 ani, cu trei luni inainte de carantina din 
martie 2020, pe care, asadar, a petrecut-o 
in cadrul comunitatii. Continuandu-si 
studiile, a obtinut bacalaureatul in iulie 
2021, devenind astfel prima tanara cu 
bacalaureat al casei. Din aceasta toamna, 
ea studiaza asistenta sociala la 
Universitatea din Baia Mare, unde a 
obtinut o camera de camin studentesc.



ACCES LA LOCUINTA
 Pentru multi dintre tinerii nostri care au 
experimentat strazile, cel mai important este sa 
obtina securitatea locuintei. Proiectul de a 
deveni proprietar este o forta motivationala in 
angajamentul tinerilor de a pune lucrurile in loc 
atat din punct de vedere social, cat si 
profesional. Reprezinta punctul culminant 
concret al anilor de munca pe sine si eforturi 
precum si o garantie ca nu se va mai regasi în 
situatia initiala.

 Datorită sprijinului miscarii Emmaüs și al 
Fundatiei Abbé Pierre, acest vis a devenit 
realitate pentru sapte dintre tinerii nostri in 
2019 si 2020. In 2021, patru tineri s-au pregatit 
pentru o achizitie la inceputul lui 2022.

  



ETAPELE PROIECTULUI LOCUINȚA PROPRIE

In cadrul comunitatii: educatie pentru viata independentă, 
imputernicire

O perioada de proba intr-un apartament de tranzitie

Asistenta in procedurile bancare

Identificarea locurilor de cazare cu un raport calitate/pret bun

Suport in negocierea procedurilor de pret/achizitie

Semnarea actului de vanzare si a contractului de ipoteca

Renovarea locuintelor cu echipa de constructie a asociatiei

Echiparea si amenajarea locuintei

Vizite regulate din partea echipei educationale



EMMAÜS
 In 2021, am primit un total de 13 
camioane de solidaritate din comunitatile 
La Chaux de Fonds, Etang-sur-Arroux, 
EMRA, Bougival si Emmaüs Sarthe. 
Majoritatea marfii pe care le vindem provin 
de la comunitatile care ne sustin.

 De asemenea, comunitatile din Etang-sur-
Arroux, Montceau-les-Mines, Alençon, 
Villafranca di Verona si La Chaux de Fonds 
au primit tineri din regiunea noastra pentru 
stagii pe tot parcursul anului.

 In ciuda situatiei de sanatate si a 
obstacolelor in calea mobilitatii pe care 
aceasta le constituie, solidaritatea 
continua. Am primit o vizita din partea 
comunitatii Redéné în noiembrie, pentru a 
pune bazele unui nou parteneriat.
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