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      În total, asociația a sprijinit 40 de tineri în
2022.

•28 tineri au beneficiat de programul de
integrare complet (cazare, servicii sociale, loc
de muncă în inserție) 
•12 tineri au participat la activități zilnice ale
asociației, fiind cazați în altă parte. 

Anul 2022 în cifre

Toți au avut parte de programul de obținere a deprinderilor de viață independentă,
consiliere și formare.

 

12 au fost scolarizați + 1
studentă (la zi)
13 au participat la un schimb
de experiență într-o
comunitate Emmaus din
Europa
5 au achizitionat un
apartament în cursul anului
2022
19 au beneficiat de
consiliere/terapie psihologică
iar 13 de evaluare psihiatrică, 9
au găsit un loc de muncă stabil
în afara asociației



Echipa noastră
2 responsabili + 1 asistent manager, 1 secretară

Partea educativă : 2 asistenți sociali, 1 tehnician în asistență socială, 1 lucrător de tineret
și 1 voluntar 

Partea profesională: 2 responsabili de magazin, 1 șef depozit, 1 șofer, 1 bucătăreasă, 1
croitoreasă



Integrarea socială 
Tinerii sunt cazați într-o casă
comunitară, « Casa Mara », cu o
capacitate de 16 locuri. Echipa
educativă este prezentă în casă
în fiecare zi, pentru a-i ajuta pe
tineri să dobândească
deprinderile necesare unei vieți
independente. 
Totodată promovăm un spirit de
familie, în care tinerii pot încheia
relații de încredere cu colegii lor
și cu adulții din echipă.



Parcurs Atelier de teatru, 
o activitate interactivă

 
Anul acesta am luat parte la
activități de mindfulness cu

ajutorul unei actrițe de la
Teatrul de Nord Satu Mare.
Exercițiile făcute împreună

contribuie la evoluția socială a
tinerilor, la întărirea muncii în

echipă și la deschidere prin
jocuri de rol. Este o modalitate

excelentă ca tinerii noștri să
treacă prin provocări cu ajutorul

artei.
 

Admiterea unui
beneficiar în Centru 
•Analize medicale (RX
pulmonar, analize de

sânge)
•Bilanț medical și

stomatologic
•Stabilirea unor

obiective concrete, de
comun acord cu tânărul

•Refacerea actelor de
identitate etc. 

 

Cazare și obținerea deprinderilor de
viață independentă

•Activități legate de igienă personală
•Activități de gătit, curățenie,

educație financiară 
•Activități recreative și sportive

•Activități culturale și excursii (atât
vara  cât  și iarna)

 

Consiliere socio-educativă,
grupuri de suport

•Consiliere educativă
•Terapie și consiliere
•Evaluare psihologică

(psihodiagnostic după caz)
 

Integrare profesională 
Tinerii beneficiează de un loc de

muncă de interție în cadrul
asociației

•Au acces la cursuri de calificare,
schimburi de experientă, stagii de
pregătire profesională în țară și în

străinătate, și permis de conducere
 



Consiliere și dezvoltare personală

Consilierea și activitățile de dezvoltare personală se realizează sub diferite forme :
-Consilierea educativă (cu un membru referent al echipei)

-Consilierea psihologică și terapie (cu un psiholog specializat)
-Grupuri de suport: grupuri de discuții în care tinerii pot aborda teme de 

interes pentru ei cu ajutorul unui referent al echipei
-Sesiuni de formare și training (cu un membru referent al echipei)

 



Weekend-uri
cu drumeții și

discuții



Banca de alimente

Primim alimente săptămânal de la Banca
de Alimente, ceea ce ne-a dat șansa de a

încerca alimente noi și retete
nemaiîntalnite până acum. Tot ceea ce am

primit ne-a stârnit creativitatea pentru a
prepara mâncăruri noi și delicioase. 

 



Integrare profesională

 Fiecare tânăr urmează un « parcurs
de inserție ». Semnează un contract
de muncă remunerat, iar la schimb
primește sarcini și responsabilități în
funcție de programul de muncă
săptămânal : sortarea mărfii, vânzare,
livrări, curățenie, gătit, croitorie, etc. 
Astfel tinerii învăța compețente
profesionale generale (punctualitate,
munca în echipă, respectarea fișei de
post, etc.) de care vor avea nevoie
ulterior la orice loc de muncă.
 



Schimburi de experiență
Rețeaua comunităților Emmaus cu care suntem parteneri ne permite, de asemenea, să

organizăm, pe tot parcursul anului, schimburi de experiență. În 2022 au avut loc în Rédéné, Etang
sur Arroux (Franta), La Chaux de Fonds (Elvetia), Srebrenica (Bosnia-Herzegovina), și Iași.

Cu ocazia acestor stagii de practică tineri descoperă noi țări și noi medii de viață și de lucru.
 



 Ne susținem activitățile
din veniturile celor două

magazine pe care le avem:
 -un magazin de veselă pe
bld. Vasile Lucaciu nr.20

 -un magazin de mobilă pe
str. Aurel Vlaicu nr.72 

 Anul 2022 a însemnat și
multe proiecte noi. Am

creat un atelier de cusut,
am început să oferim

servicii de curățenie fiind
Unitate Protejată (Emmaus
Integrare) și am continuat
colaborarea cu Banca de

Alimente. 
 

Activitățile de inserție



 Asociația noastră valorifică
obiectele donate pe plan local,

național sau internațional, impactul
fiind totodată unul social și de

mediu.
 În total, peste 120 tone de obiecte au

fost refolosite în 2022 !
 

 Activitățile de inserție sunt
instrumentul integrării profesionale a

tinerilor. De asemenea reprezintă
principala sursă de finanțare a

asociației.
 

Magazinele solidare



Unitatea Protejată
Autorizată “Emmaus

Integrare”
 

Avem statutul de Unitate Protejată Autorizată, cu
3 activitati autorizate:
•Servicii de recrutare online, pentru firmele din
domeniul administrativ
•Servicii de curățenie pentru firmele și instituțiile
din județul Satu Mare
•Produse de croitorie, din materiale refolosite. 

Apelând la serviciile noastre, firmele/instituțiile cu
peste 50 angajați pot promova în mod direct

inserția prin muncă a persoanelor vulnerabile, 
iar costul prestațiilor/produselor noastre se
poate deduce din taxa lunară la Fondul de

Handicap.



Focus pe atelierul de croitorie

 
In 2022 am înființat atelierul de croitorie în care tinerii au posibilitatea de a

învața să croiască într-un mediu plăcut și liniștit, cu aparate de cusut
profesionale, alături de o croitoreasă experimentată.



Tinerii confecționează produse din materiale reciclate (haine
second hand sau rămășite din materiale textile) care sunt

vândute. Iar prin achiziționarea acestora cumpărătorii 
 participă la un proiect cu ZERO deșeuri. 

 

Sacoșe pentru cumpărături sau conferințe
 

Săculeți cu lavandă pentru 8 Martie
 



Acces la o locuință proprie 
Tinerii care au experimentat viața de pe stradă, sau transferurile de la un centru la celălalt, își

doresc de multe ori să obțină securitatea locuinței. Proiectul de a deveni proprietar este o
forță motivațională în angajamentul tinerilor de a se dezvolta atât social, cât și profesional.

Reprezintă rezultatul anilor de muncă asupra lui însuși, precum și o garanție că nu se va mai
regăsi în situația inițială.

În anul 2022, 5 tineri au devenit proprietarii unui apartament, numărul total ridicându—se la
12 (începând cu 2019).



Etapele proiectului  „O locuință
proprie!”

O perioadă de probă într-un apartament de tranziție
Identificarea locurilor de cazare cu un raport
calitate/preț bun
Suport în negocierea procedurilor de preț/achiziție,
asistență în procedurile de credit
Semnarea actului de vânzare-cumpărare
Echiparea și amenajarea locuinței
Vizite regulate din partea echipei educative

În cadrul comunității: educație pentru viață
independentă, empowerment



Fiți solidari cu noi!

Persoane fizice :
 

•Redirecționând 3,5% din
impozitul pe venit pe

https://redirectioneaza.ro/em
maussm

•Donând obiecte folosite, în
stare bună

•Cumpărând mobilă,
bibelouri și alte obiecte de la

magazinele solidare  
« Emmaus »

 

Persoane juridice :
 

•Redirecționând 20% din
impozitul pe profit sau pe

microîntreprinderi
•Donând obiecte din magazine
sau producție proprie, care pot

fi refolosite
•Cumpărând servicii sau

produse de la Unitatea
Protejată «Emmaus Integrare»

 

Contact
Email : contact@emmaussm.ro,                                           facebook

Telefon : 07 48 059 142 / 07 53 11 00 22                                  instagram
 

https://redirectioneaza.ro/emmaussm
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