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Suntem o organizație umanitară acreditată, 
care și-a început activitatea în România, 
în anul 1990, cu misiunea de a îmbunătăți 
condițiile de viață ale persoanelor cu 
dizabilități care trăiesc în instituții.  
Activitatea noastră s-a concentrat în acțiuni 
de igienizare, renovare și dotare a spațiilor 
de locuit, sanitare și a celor de luat masa din  
instituții de protecție socială din Bihor. Pe 
plan profesional am organizat calificarea și 
specializarea personalului și vizite de lucru 

în Hamburg, Germania.

Din decembrie 2011 prestăm servicii 
sociale în 8 locuințe protejate și în centrul  
de la Cadea, preluate prin procesul de 

externalizare de la D.G.A.S.P.C. Bihor.

„Unii oameni văd lucrurile aşa cum sunt şi 
se întreabă neputincioşi: De ce? Eu visez la 

lucruri care n-au fost niciodată şi spun: 
De ce nu?“

George Bernard Shaw

• 8 locuințe protejate – 59 de 
locuri;
•  CITO Cadea – 50 de locuri
• asistență sociopedagogică la 
domiciliu – 10 beneficiari; 
• cursuri de instruire și de 
formare continuă
• materiale de lucru în domeniul 
pedagogiei speciale și curative;
• sprijin în angajare și 
asistență la locul de muncă – 67 
de beneficiari; 
• punct de întâlnire pentru 
persoanele cu dizabilități, în 
Oradea – ALSTERCLUB
• ateliere de activități 
ocupaționale – ALSTERART

 www.asociatia-alsterdorf.ro
office@asociatia-alsterdorf.ro

SERVICII 
OFERITE

ASOCIAȚIA 
ROMÂNO-GERMANĂ

ALSTERDORF



PARTENERII 
NOȘTRI

SUCCESELE
NOASTRE

Împreună cu D.G.A.S.P.C Bihor: 

•  casă de tip familial pentru copiii 
cu dizabilități,

• 8 locuințe protejate pentru 59 de 
tineri cu dizabilități.

Împreună cu AJOFM Bihor și 
D.G.A.S.P.C Bihor:

• Centrul de informare, consiliere 
și asistență la locul de muncă 
pentru persoanele cu dizabilități din 
Oradea.

• Materiale de specialitate pentru 
personalul din domeniul  educației 
și protecției sociale.
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