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AMURTEL ROMANIA

Împărtășirea valorilor neoumaniste
Punctul central de interes al anului 2014 a fost împărtășirea valorilor
neoumaniste de incuziune, interconectare ecologică, dezvoltare personală
și spirit voluntar, prin workshopuri și traininguri. Acest raport va evidenția
mai multe proiecte care au fost construite pe cei 19 ani de experiență în
domenul educației holistice și incluziunii sociale a copiilor și tinerilor
vulnerabili, precum și dăruirea noastră față de un stil de viață sănătos,
echilibrat, natural. În 2014, cele mai importante momente au fost proiectul
“Avem cu toții o poveste”, menit să încurajeze depășirea stereotipurior și să
sporească puterea de apreciere a diversității pentru 100 de educatori din
București, lansarea Centrului Holistic de Dezvoltare Morningstar, traininguri
de permacultură, un sistem ecologic de design organizat la ferma noastră.

Despre AMURTEL:
AMURTEL România a fost fondat în 1995 și primele sale proiecte au inclus
deschiderea unei grădinițe care a introdus educația incluzivă a copiilor cu
disabilități alături de colegi cu dezvoltare tipică, și o casă de copii
alternativă, pentru copiii care trăiseră înainte în instituții neglijente de stat.
Noi credem că toți copiii necesită și merită un mediu iubitor în care să își
dezvolte din plin potențialul.
Misiunea AMURTEL România este de a crea programe incluzive pentru
dezvoltarea economică și dezvoltarea personală holistică a copiilor, tinerilor
și părinților cu risc de excludere socială.
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Incluziune
Promovăm unitatea prin diversitate

Avem fiecare o poveste
Folosim prietenia ca unealtă pentru a depăși stereotipurile
și prejudecățile și pentru a construi o societate incluzivă
Proiectul “Avem fiecare o poveste”,
finanțat de Fondul ONG - mecanismele de
finanțare pentru România ale Norvegiei,
Lichtensteinului și Islandei, dezvoltă o nouă
metodologie pentru a se adresa educației prodiversitate pentru copii. Proiectul ”Avem fiecare
o poveste” este derulat de CPE – Centrul
Parteneriat pentru Egalitate (care împărtășește
expertiză în educarea egalității între sexe), în
parteneriat cu Asociația de Ajutor Amurtel (care
împărtășește expertiza sa în incluziunea copiilor
cu dizabilități) și cu Asociația Romano ButiQ
(împărtășind expertiză în incluziunea copiilor de
etnie romă), în perioada 1 aprilie 2014 – 31
martie 2016.
Scopul proiectului este acela de a-i ajuta
pe educatori să stabilească conexiuni umane și
relații bazate pe respect față de persoane din

diferite minorități – incluzând minoritățile
entice și persoanele cu dizabilități,

adresându-se, de asemenea, și stereotipiilor
și opresiunilor legate de sexe.
Acestea sunt obiectivele proiectului
“Avem fiecare o poveste”:
• Să creeze o mai mare conștientizare și să

formeze 100 de educatori în ceea ce
privește genurile, minoritățile și
dizabilitățile;
• Să formeze acești 100 de educatori în a
pune în aplicare metode pro-diversitate;
• Să dezvolte o rețea de 20 de persoane
care să promoveze diversitatea în
educația preșcolară (persoane de etnie
romă, persoane cu dizabilități, etc).
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• Să sprijine 25 de gradinițe în
implementarea de proiecte tematice
despre diversitate;
• Să piloteze un program educațional
pro-diversitate în sistemul
educațional primar și preșcolar.
P r i n c i p a l a p re m i z ă a a b o rd ă r i i
proiectului este aceea că prieteniile calde,
autentice, umane reprezintă cel mai bun
antidote pentru barierele formate de
prejudecăți și că ascultând poveștile
personale ale diferitelor persoane, se ajunge
la o mai mare empatie, respect și apropiere.
Precum copiii observă cu grijă
comportamentul profesorilor lor, este
necesar un prim program cu adevărat
efficient care să se adreseze barierelor
internalizate de către adulți – altfel
curriculumul despre diversitate va fi
superficial. Atunci când se creează un
spațiu sigur pentru împărtășirea poveștilor
personale, participanții au oportunitatea să
aprecieze diferențele și asemănările dintre
propriile lor povești și cele ale persoanelor
care se confruntă și cu provocările de a
aparține unei minorități.
În iunie, AMURTEL a condus o
component de traininguri menite să
trezească empatia și solidaritatea pentru
copiii cu dizabilități și eforturile pe care le
depun părinții pe parcursul proiectului de
integrare. Participanții au reflectat asupra
propriilor povești despre situații în care un
lucru a fost foarte simplu de făcut de către
alții, dar extrem de dificil pentru ei – așadar
conectându-se cu momente din propriile
vieți când au resimțit un tip de “nevoie
specială”. Multe dintre exerciții, videoclipuri
și discuții au fost menite să ajute
participanții să recunoască invizibilitatea
persoanelor cu nevoi speciale din
societatea românească și excluderea pe
care o resimt care rezultă din asta.
Educatorii participanți și-au exprimat
aprecierea pentru stilul practic, interactive și
revelator al trainingului.
În noiembrie – decembrie a început cea dea doua fază a proiectului, în care educatorii
au învățat cum să utilizeze “metoda
păpușilor-personaj” de a introduce
diversitatea într-o sală de clasă. Prin
această metodă, educatorii dezvoltă o
biografie detaliată și realist pentru o păpușă
specială, avțnd grijă să include aspecte ce

contrazic stereotipurile. Această păpușă
este prezentată copiilor ca un prieten de
clasă, și participă la discuții – deseori
aducând în discuție probleme comune ale
copilăriei, pentru a fi discutate împreună cu
copiii și a găsi împreună soluțiile cele mai
bune. Păpușile folosite în proiect au fost
făcute de o femeie dezavantajată social, ce
beneficiază de un program social condus
de ASCIS. Proiectul va continua în 2015 cu
și mai multe traininguri și cu intervenția
directă în grădinițe.
AMURTEL a contribuit de asemenea și
la un manual de educație incluzivă care va fi
distribuit participanților la sfârșitul
proiectului. Iată un fragment dintr-un
interviu cu Gabriela Dima, o femeie cu
dizabilități fizice care este un trainer plin de
inspirație, activist și lider al unui ONG:
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“Datorită faptului ca s-au obisnuit sa fie mai
atenti la nevoile celor din jur, se spunea despre
clasa noastra ca e cea mai unita din toata
scoala. Ca noi suntem foarte buni prieteni.
Pentru multi dintre ei am fost un exemplu si o
sursa de inspiratie, motivatie. Situatia a fost
similara si in liceu si facultate. Mi-au spus colegii
mei ca, datorita mie, acum inteleg mai bine un
handicap si nevoile unor altor oameni.”

	
  

Metoda
Păpușilor
cu o
biografia

Formare
pentru 100
educatori
din 20 de
grădinițe
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Wellness
Echilibru interior și stil de viață
sănătos

Centrul Holistic de Dezvoltare
Morningstar
AMURTEL a inițiat o nouă întreprindere
socială - Centrul Holistic de Dezvoltare
Morningstar - ce promovează componenta de
dezvoltarea personală și bunăstare a filozofiei
neoumaniste. Noi considerăm că ajungem la
starea de sănătate competă doar atunci când
ne armonizăm stilul de viață cu natura cât
putem de mult. O dietă sănătoasă, curată - în
special bogată în legume și fructe crescute
organic - este o componentă de bază a
bunăstării, precum sunt și tratamentele
periodice de detoxifiere și dietele. În plus,
exercițiile moderate, gândirea pozitivă si o
bogată viață interioară sunt cheile pentru o
viață echilibrată, productivă si fericită.
Activitățile centrului sunt diverse, dar sunt
interconectate de tema vindecării naturale si

bunăstării. În 2014, programul săptămânal al
centrului Morningstar a inclus cursuri de
yoga, pilates, qi gong si meditație. În plus,
centrul a organizat cursuri regulate de gătit
vegetarian si programe de detoxifiere în
weekenduri. Terapiile oferite includ masaj,
homeopatie, Florile Bach, Ayurveda. Centrul a
găzduit două cursuri de masaj ayurvedic cu
un expert internațional din Italia, si unul cu
expertul internațional în terapie Gestalt si
dezvoltare personală Steve Vinay Gunther din
Australia. Workshopul său din weekendul 10 11 mai a marcat inaugurarea centrului.
Centrul a mai găzduit un grup de la
Ambasada Olandei pentru un prânz-petrecere
în iunie, si a organizat două zile ale porților
deschise în grădină.
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Ecologie
Neoumanismul extinde la nivelul
biosferei filozofia incuziunii

Ferma ecologică AMURTEL

Cinci tone de producție organică în anul 2014
Ferma Ecologică AMURTEL si-a
încheiat cel de-al treilea sezon agricol în
2014, producând peste 5 tone de legume
organice de sezon si livrându-le unui grup
de 32 de consumatori - clienți urbani din
Bucuresti.
Modelul promovat de AMURTEL
creează parteneriate directe cu consumatorii
urbani, eliminând intermediarii. Consumatorii
semnează un contract de parteneriat prin
care primesc un coș lunar de legume
organice de sezon, la un preț rezonabil de
producție. Astfel, consumatorii nu sunt
angajați într-o simplă tranzacție comercială,
ci sunt într-o relație de solidaritate cu ferma.
Strânsa comunicare prin newsletteruri
de știri săptămânale, posibilitatea de a vizita
sau de a face voluntariat la fermă, cursurile

de agricultură organică și permacultură, sau
contactul săptămânal la livrarea coșului
asigură o relație puternică între parteneri.
Proiectul a creat deja două locuri de
muncă pentru comunitatea locală și de
asemenea integrează tineri adulți din
programul de integrare socială Vistara din
Pănătău. În plus, în sezonul 2014 am
implicat un fermier local, producător de
produse lactate - iaurt si brânză - oferindu-le
ca opționale la cosul de legume, si ne-am
continuat parteneriatul cu o familie care
produce plante medicinale. Prin implicarea
mai multor producători locali, dorim să
dezvoltăm un model viabil de economie
locală decentralizată ce asigură siguranța și
calitatea mâncării pe plan local, dar și
conservă stilul de viață tradițional.
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Workshopuri de Permacultură
Construim system ecologice
În acest an am avut privilegiul să
organizăm un workshop de permacultură condus
de Steve Hart (un designer senior de
permacultură extrem de experimentat din Noua
Zeelandă). El a susținut un workshop practic de
3 zile la ferma noastră, ajutând să dezvoltăm
planurile de permacultură ale fermei si punând
accentul pe a clădi o structură sănătoasă a
solului prin nivelarea cu mulci si bălegar.
Toți participanții au participat cu entuziasm în
planificare, venind cu idei creative si testând noi
tehnici pe care le-au însușit la curs.

Creăm grădini mandala cu ajutorul
voluntarilor!
Pentru că aratul solului deranjează ecologia
compusă din micro-organisme si fungi a
pământului si încurajează eroziunea,
permacultura promovează grădinile fără săpare.
Grădinile mandala sunt un exemplu de
asemenea grădini, aranjate în forme anume
proiectate pentru a fi ușor accesibile, evitând
astfel compactarea pământului prin mersul pe el.
Mai mulți voluntari dinamici au ajutat la
construirea primelor noastre grădini mandala.

În timpul Săptămânii Naționale a
Voluntariatului, un grup de tineri voluntari din
București, Pătârlagele și Pănătău au lucrat
împreună la crearea unei mandale cu plante
medicinale, în ciuda zilei ploioase și vântoase de
primăvară. Domnul Ungureanu, un specialist
local în plante medicinale, ne-a donat semințele
pe care le-am folosit și a supervizat crearea
designului.
În timpul verii, am găzduit mai mulți WOOFeri, la fel de dinamici (voluntari lucrători la ferme
organice) și un voluntar din grupul nostrum de
consumatori, care au continuat să construiască
mai multe grădini mandala. Karoliina, unul dintre
internii noștri harnici din Finlanda, a stat mai
multe luni la ferma, asistând muncitorii de la
fermă, precum și ajutând la implementarea
princpiilor de design ale permaculturii.

O furtună masivă distruge noua sera
Construirea
frumoasei
grădini
mandala

Agricultura are riscurile sale. Este dificil
să lucrezi în condițiile capricioase ale vremii.
În ianuarie, o furtună severă ce a venit cu
până la 4 metri de zăpadă și vânturi
extreme, a demolat una dintre noile noastre
sere. Sute de ferme din toată țara au fost
afectate în același fel, iar furtuna a fost
declaraă una dintre cele mai grave din ultimii
50 de ani. Din fericire, cu ajutorul prietenilor,
voluntarilor și donatorilor, am reușit să
reconstruim serele la timp pentru a planta
răsadurile noului sezon.
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EDUCAȚIA
Trezim iubirea pentru a învăța

Grădinița neoumanistă din București
Grădinița Răsărit reprezintă un program
incluziv de educație, ce se bazează pe abordarea
holistică a educației neoumaniste, punând
accentual pe dezvoltarea personală a copilului,
pe interconectarea ecologică și pe spiritual
incluziv. Grădinița a fost fondată în 1995 și de
atunci a rezervat mereu locuri pentru copii cu
nevoi speciale, pentru ca aceștia să fie incluși în
sistemul educative alături de colegii lor cu
dezvoltare tipică.
Temele noastre curriculare sunt planificate in jurul
acestor mari teme:
• Descopăr lumea – încurajează curiozitatea și
explorarea lumii naturale și lumii create de
om.
• Iubesc totul – încurajează iubirea, empatia și
conexiunea – atitudini ecologice și prodiversitate.

•

Pot să ajut – încurajează copiii să găsească
metode de a contribui și de a participa la
comunitate.
Grădinița este prima care a introdus dieta
vegetariană în programul copiilor, iar acest lucru
atrage acum părinții din tot Bucureștiul, o data cu
conștientizarea pericolelor de rezultă din
nivelurile tot mai ridicate de pesticide și alte
toxine din mâncare. Acești părinți caută o
alternative singură și sănătoasă pentru copiii lor.
O parte din produsele folosite pentru gătit la
grădiniță provin de la ferma noastră bio din
Poieni! Activități interesante de anul acesta la
Grădinița Răsărit:
• Am vizitat prietenii noștri mai vârstnici
de la o casă de îngrijire
• Am învățat să facem hârtie reciclată
• Am sărbătorit Ziua Pământului cu
zâne și spiriduși
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Centrul de zi
IZVORUL SPERANȚEI
Centrul de zi Izvorul Speranței din Pănătău,
județul Buzău, oferă copiilor nevoiași mese
calde cu alimentație nutritivă, sănătoasă,
vegetariană, sprijin cu lecțiile și suport
pentru îmbogățirea educației creative prin
artă, sport și învățare non-formală.

Anul acesta am avut parte de cel mai
mare număr de înscrieri – 65 de copii
participă în present în program! Suntem
recunoscători pentru contribuțiile continui
ale sponsorilor români și internaționali.
Acest sprijin s-a dovedit a fi esențial în
acest an, pentru că cea mai mare parte a
fondurilor ce proveneau de la forurile locale
a fost redusă, exceptând darea în folosință
a clădirii și o contribuție în natură pentru
costurile energiei electrice. Copiii iubesc să
vină la centru, unde se pot exprima prin
sport, creativitate și joacă.
În primăvară, copiii au participat
la văruirea exteriorului centrului, într-o
minunată culare galbenă luminoasă.
În decembrie, când cei mai mulți copii
sunt preocupați cu ce cadouri vor primi,

IZVORUL
SPERANȚ
EI 2014
Cheltuieli
totale
11,999 euro
AMURTEL:
4956,84 euro
Consiliul local
Panatau
4057,14 euro
Buget intrări
677,26 euro

voluntarii noștri i-au stimulat pe copii să
se gândească și la cei din comunitate
care vor rămâne singuri de sărbători.
Copiii au pregătit decorațiuni și mâncare
și au mers la casele celor în vârstă,
colindându-I cu colinde tradiționale și
împărtășind bucuria sărbătorilor.
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Experții
aventurilor în
natură de la
Familia
AMURTEL
Tinerii noștri de la
Familia AMURTEL sunt acum
adolescenți, și au devenit între
timp experții veterani ai
taberei de aventuri anuală
organizată la Outward Bound
R o m â n i a . U n i i d i n t re e i
participă la această tabără
chiar de șapte ani! Ei au
căpătat multe abilități de lucru
în echipă, de rezolvare a
problemelor și de comunicare
în tot acest timp. S-au dovedit
extrem de eficienți în a campa
– au ridicat corturile, au
colectat lemn și au gătit o
cină delicioasă la foc de
tabără. S-au dovedit a fi și
extrem de neînfricați în a se
confrunta cu provocările
cursei cu sfori, și au știut cum
să se încurajeze unul pe altul.
Taberele de aventuri sunt
extrem de folositoare, mai
ales pentru că trainerii de la
Outward Bound sunt foarte
pricepuți în a ghida grupul să
fie reflexive și să învețe din
experiențele provocatoare pe
care le-au întâlnit. Programul
este una din activitățile extrem
de reușite în a-i ajuta pe tinerii

Î n v ă ț a re a v a l o r i l o r p re c u m
încrederea prin jocuri de echipă îi
ajută pe copii să se pregătească
pentru situații din viața reală.

Ne
antrenăm
abilitățile
de adult
Învățăm prin
practicăÎ

noștri să dezvolte abilități de
viață și – cel mai important –
să dobândească atitudini
pozitive de găsire a soluțiilor,
precum și abilități de
comunicare.

“Predăm ștafeta”
– experimentăm
cum e să fii adult!
De Ziua Internațională a
Drepturilor Copiilor, pe 20
noiembrie 2013, datorită unui
proiect organizat de Terre des
Hommes Foundation,
doisprezece copii de la centrul
de zi Izvorul Speranței au
participat la un eveniment
special.
Scopul principal al
proiectului a fost Acela de a
f a c i l i t a p re g ă t i re a p e n t r u
viitoarele cariere ale copiilor,
precum și participarea activă în
comunitatea de care aparțin.
Timp de o săptămână,
copiii selectați au avut
oportunitatea
să
experimenteze o profesie
adevărată, la libera lor
alegere, și să facă decizii
autentice, întocmai adulților,
pentru o zi întreagă. Pompieri,
polițiști, chelneri, bucătari,

artiști de machiaj și doctori au
avut oportunitatea să se
întâlnească cu viitorii lor
colegi. Fiecare copil a avut un
mentor care le-a împărtășit
câteva din secretele din culise
ale profesiei lor. Copii au avut
posibilitatea să experimenteze
pe parcursul zilei atât
responsabilitățile, cât și
răsplatele meseriei alese.

Adulții de la Izvorul
Speranței au avut emoții în
legătură cu rezultatele acestei
săptămâni, dar au fost
încântați să descopere că
copiii s-au descurcat
extraordinary de bine!
Proiectul a fost un success.
Copiii au fost încântați, dar și
puțin emoționați la început,
dar curând s-au relaxat și șiau făcut treaba cu
responsabilitate și din tot
sufletul!
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Parteneriate și networking
Av e m fi e c a re o
poveste

Președintele Asociației
AMURTEL și a Asociației
Neoumaniste România, Didi
Denise Deshaies, a prezentat
proiectul "Avem cu toții o
poveste" finanțat de Fondul
ONG și implementat la
București, la conferința
internațională despre educație
timpurie organizată la Budapesta
de către ISSA (Internatioan Stepby-Step) în octombrie 2014.

Training Neoumanist
pentru program de
refugiați sirieni din
Liban

trezească bucuria învățării, până
cțnd vor fi integați din nou în
sistemul formal de scoală.
Trainigul a inclus sesiuni de
înțelegere fundamentală a
impactului pe care îl are drama
asupra dezvoltării copiilor - în
alte cuvinte, reacțiile normale
care urmează situațiilor
anormale, si cum acestea se
pot manifesta în comportament,
pentru a reusi să interpreteze
corect comportamentul copiilor
si pentru a-i spijini în călătoria
vindecării si a dezvoltării.
Profesorii au învățat diferite
jocuri de cooperare, au compus
cântece neoumaniste în limba
arabă, s-au jucat cu măsti si au
învățat tehnici de narative
creative. au discutat de
asemenea si despre tehnica

continuă să îi sprijine în
programele de educație formală
prin mediere.

Austeritatea nu
funcționează!
În parteneriat cu Institutul de
Economie Socială (IES) și Centrul
pentru Dezvoltare Democratică
(CDD), AMURTEL a organizat o
conferința de doua zile în
București în care a explorat
politica de austeritate, impactul
ei asupra economiilor europene
și alternativele de consolidare și
revigorare a creșterii economice
și a prosperității impreuna cu un
expert al Institutului pentru un
Nou Viitor Economic.

Proiectul “Participă
și tu”

Asociația de Ajutor AMURT
România în parteneriat cu
Asociația de Ajutor AMURTEL
România și The Prop European
din Bulgaria, implementează
proiectul “Participă și tu!” în
patru comunități rurale din
județul Ilfov: Domnesti, Clinceni,
Ciorogarla si Cornetu.
Proiectul se desfășoară în
perioada octombrie 2014 până în
aprilie 2016.
În martie, Didi Deshaies a
călătorit în Liban pentru a sprijini
un program de întrajutorare
umanitară condus de partenerul
nostru internațional AMURT USA
pentru refugiații sirieni. Didi a
antrenat un grup de 12 femei
care urmau să inaugureze un
Spațiu Special pentru Copii sau
copii refugiați sirieni care au fost
excluși din educația formală în
u l t i m i i d o i a n i . P ro g r a m u l
Spațiilor Speciale pentru Copii
oferă un mediu tranzițional care
să-i ajute pe copii să primească
educație non-formală și să le

păpusilor-personaj, despre
tehnica masajului, a respirației
si tehnici simple de yoga,
pentru a-i ajuta pe copii să
capete abilități de auto-reglare
si de a permite reacției de
relaxare să intervină în a
"închide" din când în când
sistemul de răspuns "luptă, fugi
sau încremenește" ce vine
dinspre amigdală.
În total 500 de copii au fost
t a rg e t a ț i d e c ă t re a c e s t e
programe de educație nonformală, în plus față de cei 600
de copii pe care AMURT

“Dezvoltare
interioară pentru
educatorii
neoumaniști”

Didi Deshaies a condus
traininguri de educație
neoumanistă pentru 35 de
educatori din centrul de zi
“Zonnelicht” din Den Bosch și
alți 8 educatori dintro altă școală
din Hoorn, Olanda.

Parteneriate și networking
Metoda educației
neoumaniste în sprijinul
clădirii de relații
autentice cu cei din jur
În
perioada
septembrie - decembrie Iula
Hălăngescu - președintele
executiv al Asociației de
Ajutor AMURTEL România a ținut cursuri de dezvoltare
personală
pentru
sensibilizarea autorităților
publice
din regiunea
B u c u re s t i I l f o v s i S u d
Muntenia, în vederea
eficientizării lucrului cu
persoanele cu dizabilitati și
celor de etnie romă.
Metoda de lucru
folosită a fost cea a
educației neoumaniste, prin
care am subliniat
importanța relațiilor
autentice cu persoanele
diferite si recunoasterea
obstacolelor noastre, a
fiecăruia dintre noi, care
reprezintă o barieră in lucrul
cu ceilalți din jur.
În luna Februarie Iulia
Hălăngescu a lucrat la
Sinaia impreuna cu Didi la
dezvoltarea strategiei
organizatiei pentru anul
2014, iar în luna aprilie am
participat la Festivalul ONGurilor ONG Fest din parcul
Herastrau, unde am
promovat activitatile
organizatiei, cu participatrea
și a tinerilor noștri de la
Familia AMURTEL.
În luna mai Iulia
Hălăngescu a reprezentat
AMURTEL la Muzeul

Țăranului Român, la
întanirea organizată de AFU
România, Asociația
Femeilor Universitare, unde
aceasta a povestit despre
proiectele noastre și
metoda neoumanistă de
lucru. Participantele au fost
foarte incântate, motiv
pentru care au invitat-o și
anul acesta să țină o
prezentare la Helsinki în
luna Mai.

Consultare
organizațională
AMURTEL
a
beneficiat, timp de 4 luni,
de expertiza profesională a
lui Bart Lommen, consultant
specialist pe fonduri
europene din Olanda. Bart a
fost o adevărată fântână de
creativitate și a venit cu
multe idei practice pentru
strângerile de fonduri și
pentru promovarea
p ro i e c t e l o r n o a s t re . A
participat, de asemena, și la
scrierea mai multor proiecte
și a ajutat la sporirea
capacității organizației de a

aplica pentru fondurile
sociale europene – lucru pe
care nu-l mai încercasem
p â n ă a t u n c i . P ro i e c t u l
nostru a fost aprobat, și a
intrat în faza de contractare,
dar, din păcate, unul dintre
parteneri s-a retras și astfel
a devenit imposibilă
continuarea proiectului. Cu
toate acestea, vom
continua să căutăm alte
oportunități de a aplica din
nou cu noi parteneriate anul
acesta, și suntem
încrezători că proiectul va fi
finanțat. În plus, avându-l
alături de noi ne-a ajutat să
clarificăm prioritățile noastre
și să ne structurăm munca
într-un mod mai profesional.
A fost un networker
excelent și a legat multe
parteneriate și prietenii
pentru organizația noastră
în cadrul comunității de
expați olandezi ce se află în
București. A fost, de
asemenea, și o persoană
foarte practică, ce s-a
implicat direct în multe
dintre activitățile noastre –
inclusiv construirea unei
grădini de flori în curtea
centrului Morningstar, și a
participat activ în tabăra
anuală de aventuri Outward
Bound, alături de tinerii din
Familia AMURTEL.
S u n t e m
recunoscători pentru
contribuția lui, și semințele
pe care le-a plantat vor
continua să evolueze.

AMURTELROMANIA raport anual 2014

Le mulțumim
donatorilor noștri!

Organizați
Finanțator
2014:

Didi A. Tapatii, Lokeshvarii Susat, Cecilia
Sudarshana Escobedo, Jyotisvarupa
McCullum, Rudranii and Karuna Li,
Douglas Oldham, Nirmala Claire Boland,
Tanmaya Thomas Delaiti, Oana Chirita,
Andrea Modrea, Hanna Ashar, Elena
Ianselli, Lisa Dwyer, Chiara Bartolozzi,
Karen Bluemcke, Chandragupta, Istadeva
Mager, Pashupati, Kamalesh Farge, Sara
J a n i i , R a i n j a n G u t h r e y, R a y m o n d
Deshaies, Sharada Speiss,
Sudiipa
Grandinetti, Vinay Gunther, Alok Douglas,
Bruce Dyer, Chris Walker, Bhaktideva
Beverley, Rosemary Deshaies, Kalyan
McKenzie, Divyamurtii Quale, Dharmaviira
Nordmann, Didi A. Anuradha, Vinaya,
Vinaya
Hemmelgarn
Dada
Shankarshananda, Subodh, Suzanne
Dionne, Chandreka, Ingrid Stenico, Jaya
and Prakash van Dalsum, Yaduranii ,
Madhavii Merz, Keshava Sindhu si
Camelia Constantin

Fond ONG
Erasmus plus
Verein Kinderheim Panatau, Elveția
Consiliul Local Panatau
Neohumanist Foundation, Novegia
Amici Nel Mondo, Italia
AMURTEL USA
AMURT Italia
AMURT UK
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Raport financiar 2014
Încasări

871.328 RON Cheltuieli

772.601 RON

Grădiniță și fermă

224.529 RON

Grădiniță și biroul
administrativ din București

351.843 RON

Verein Kinderheim/
sponsorizări

403.274 RON

Izvorul Speranței, Panatau

15.683 RON

Casa de copii și programul
e integrare socială de la
Pănătău

357.620 RON

137.689 RON

Granturi
Erasmus Plus

74.793 RON

Fond ONG
Subvenții

Proiect SEV

45.051 RON

20.500 RON

Legea 34
Primăria Panatau

2.500 RON
6.480 RON

A.P.I.A.

470 RON

2%
Dobândă

1.088 RON

EXCEDENT

98.727 RON

Proiect Avem fiecare o
poveste

2.401 RON

