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AMURTEL ROMANIA

Cea de-a 10-a aniversare a centrului de zi
Izvorul Speranței
Mulțumită sprijinului continuu din partea comunității noastre loiale de
sponsori, centrul de zi ”Izvorul Speranței” a sărbătorit cea de-a 10-a
aniversare în Pănătău, județul Buzău. De când și-a deschis ușile în 2007,
„Izvorul Speranței” a oferit mese calde, ajutor la teme și a organizat activități
extracuriculare, sportive sau creative! Centrul încurajează și oferă
oportunitatea tinerilor pentru a deveni voluntari și cetățeni activi în
comunitate. În timp ce alte centre deschise în același interval de timp au fost
nevoite să renunțe la activitate, centrul „Izvorul Speranței” a reușit să facă
față multor suișuri și coborâșuri și să continue să ofere servicii pentru a ajuta
copiii să rămână în școală, totul datorită implicării active a sponsorilor noștri.

Despre AMURTEL:
AMURTEL oferă ajutor, speranță și sprijin oamenilor vulnerabili aflați în
situtații sociale și economice nefavorabile, precum și celor care vor să
depășească mai ușor provocările vieții.
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 casa de tip familiala
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.
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Protecția
Copiilor
oferim copiilor și tinerilor sigurantă unei familii,
hrană și adăpost pentru a se dezvolta cât mai
armonios într-un mediu plin de iubire.

Familia AMURTEL
Bine integrată și gata sa înflorească!
În 2016, șase copii mici cu vârste între 3 și 9 ani
au fost dați în grijă Centrului Rezidențial Familia
AMURTEL de către Serviciul de Protecție a
Copilului, după ce au fost luați din familiile lor
din cauza neglijenței și a abuzului. Copii au fost
fericiți sa fie reuniți cu frații și surorile lor,
deoarece în prima fază a plasamentului au fost
separați. Aceștia s-au acomodat minunat, au o
relație puternica cu persoanele care îi îngrijesc:
Luminița, Irina, Marina, Cici și Violeta. Acum sunt
în siguranța, fericiți, și capabili să se bucure în
sfârșit de copilărie.
Adolescenții ce încă locuiesc în casă s-au
bucurat să devină frații mai mari, și au devenit
responsabili cu organizarea de noi jocuri și
activitați pentru aceștia.
În Aprilie 2017, Familia AMURTEL a găzduit un
program al „Porților Deschise” și a primit mai
mult de 60 de oaspeți, printre care sponsori,
autoritați locale, prieteni din alte organizații și
membri ai comunității. Cu multă susținere din
partea celor mari, copii au reușit sa joace în

prima lor piesa de teatru, o variantă creativă și
personalizată a povești „Albă ca Zăpada”.
În primăvara copii s-au ocupat de agricultură
grădinii, ca mai târziu, în toamna sa ajute la
culegerea legumelor, prepararea gemurilor, a
zacuștei, a murăturilor și a vinetelor coapte
pentru salată.
În vacanța de vara, copii s-au bucurat de o
excursie la Grădina Bio AMURTEL, unde au
petrecut zile în natură, au învățat să înoate în
râul din apropiere, au făcut drumeții și s-au jucat
în aer curat.
Aceștia au făcut și excursii pentru a descoperi
curiozitățile istorice și naturale din împrejurimi
asemenea vulcanului noroios Berca, muzeului de
chihlimbar Colți, așezările rupestre din Aluniș,
Mânăstirea Cărnu și tabăra de sculpturi de la
Magura.
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Familia
AMURTEL 2017
continuare:

Crăciun
fericit!
Mulțumim
sponsorilor din
București, care lau ajutat pe Moș
Crăciun să
împartă cadouri
copiilor în
dimineața de
Crăciun!

De asemenea s-au bucurat și
să viziteze Buzăul, unde au
avut oportunitatea să se
conducă carturi, să mănânce
pizza și să meargă la film!
Copii sunt de asemenea
încurajați să se implice în
voluntariate de la o vârsta
fragedă, de exemplu de a lua
inițiativa pentru a ajuta familiile
dezavantajate din Pănătău.
Astfel copii cei mici au donat o
parte din ciocolata pe care
A M U RT E L a p r i m i t - o c u
ocazia Paștelui, cu vecinii lor,
iar de Crăciun, aceștia au
ajutat cu împachetarea și
trimiterea unor pachete cu
mâncare pentru 10 vârsnici din
comună. În plus, tinerii cei
mari sunt activ implicați în
programul AMURTEL Centrul
„Izvorul Speranței”, și au fost
foarte implicați în găzduirea
oaspeților noștii din Scoția
anul asta.
Copii cei mici au avut
oportunitatea de a vizita
Bucureștiul pentru prima oară
în Decembrie, când unul din
sponsorii noștrii Camelia
Constantin i-a invitat la o
piesa de teatru și prânz la
restaurant, ca mai apoi să
conducă prin centrul orașului

La iarbă verde de Paște: o
tradiția anuala la Familia
AMURTEL

ca aceștia să poată admira
multitudinea luminițelor de
Crăciun!
Cei mici au încremenit de
uimire când au văzut actorii
pe scena, îmbrăcați în
superbe costume elaborate!
Aceștia s-au bucurat și să se
joace în enormele topogane
din parcul “Lumea Copiilor”
din București!
În Decembrie, un prieten din
Buzău a confecționat
costume tradiționale superbe
pentru copii, pe care le-au
purtat când au cântat colinde
în Buzău și în timpul
spectacolului de la școală.
Datorită implicării a mai
multor sponsori, copii s-au
bucurat de un Crăciun cu
adevărat magic! Moș Crăciun
a venit personal pentru a
imparții cadouri, și i-a surprins
a doua zi dimineața, când sau trezit cu o multitudine de
cadouri așezate sub pom de
un vizitator misterios.
În anul ce urmează, sperăm
că o să reușim să implicăm
mai mulți sponsori, pentru a
putea primii mai mulți copii
odată ce tinerii adulți se vor
muta din casa.

Deasupra: copiii împart ciocolate
vecinilor nevoiași
Dedesubt: la Parcul Copiilor în
București
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Dezvoltarea
potențialului
Ghidarea tinerilor pentru integrarea
în viață de adult și a adulților care vor
să obțină o viață mai echilibrată.

Vistara: Program de integrare socială pentru tineri
Programul Vistara a fost creat pentru a
asigura tinerilor care au crescut în Familia
AMURTEL o pregătire pentru
responsabilitățile vieții independente ca și
adult și să le ofere un suport continuu pană la
integrarea lor totală în societate.
Programul include implicarea tinerilor care
se pregătesc să renunțe la îngrijiri în obținerea
abilităților de viață prin munca ocazional
întreprinderile sociale pe care le desfășurăm
sau în care suntem parteneri, cum ar fi
Gradina Bio AMURTEL sau Pensiunea Valea
Lupului. Acest aspect, le oferă abilități și
experiențe practice utile si de asemenea, le
conferă oportunitatea de a câștiga si gestiona
bani. Organizam, de asemenea, excursii in
natura, in care se confrunta cu provocări si in
care deprind abilitați si atitudini importante de
viața.
In anul 2017 doi tineri mai in vârsta au
hotărât ca sunt pregătiți sa părăsească casa
pentru a-și începe viața independent. Unul
dintre ei locuiește in continuare in apropiere,

in satul Pănătău si este mândru ca este
independent, iar celalalt locuiește împreuna
cu prietena sa in București si lucrează la un
call-center.
Intre timp, unul dintre baietii mai mari, a
urmat cursuri de frizerie si este talentat si
ambițios in ceea ce face. El deja câștiga bani
oferind tunsori prietenilor lui. Alți doi tineri au
participat la un program de vara a asociației
Concordia “Școala de meserii”.
În Bucuresti, în anul 2017 AMURTEL a
lansat un nou program, deschizand un
apartament social pentru tineri din AMURTEL
si alte asociatii. Acestia primesc o locuinta
sociala de tranzitie si sprijin in dezvoltarea
abilitatilor de viata independent si capacitatea
da mentin un loc de munca stabil. In 2017,
cinci tineri au beneficiat de acest program.
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Sustenabilitate
Încurajăm o viziune ecologică,
dezvoltarea comunității la nivel
local și întreprinderi sociale.

Grădina Bio AMURTEL

Cinci tone de producție organică în anul 2017
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.

Gradina Bio AMURTEL si-a încheiat cel
de-al sasea sezon agricol în 2017,
producând peste 5 tone de legume organice
de sezon si livrându-le unui grup de 35 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

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 2017, a sosit și un voluntar, Didi
Mainjiira, din Brazilia pentru a coordona
activitățiile locale la grădina. Vănzari au
generat 70,739 RON.
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Educația
Neoumanistă
Trezirea compasiunii, curiozității și
creativității copiilor și dezvoltarea
spiritului de voluntariat

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 Gradina Bio AMURTEL!
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Integrăm permacultura
în curriculumul grădiniței
Grădinița Răsărit își
propune sa creeze
împreună cu părinții
și comunitatea un mediu cald și inclusiv ce
trezește bucuria de a descoperi, dorința de a
ajuta, conștientizarea ecologică și
dezvoltarea morală și spirituală a copiilor,
astfel încât să dobândească abilitățile
n e c e s a re p e n t r u o v i a ț ă f e r i c i t ă ș i
echilibrată.

Grădinița pune, de asemenea, accent pe
educația inter-culturală, îmbrățișând diversitatea
în multe proiecte cu tematici diferite. În acest an,
copiii au învățat despre India, au cunoscut o
familie care a împărtășit cu ei mâncare indiană,
condimente, îmbrăcăminte tradițională, muzică și
tradiții. În plus, copiii au învățat niște mudre
(mișcări de dans) de la un specialist în dansuri
clasice indiene și au întâlnit reprezentanți ai
ambasadei Indiei la București. Copii au cunoscut
În 2017, datorită implicării Asociației Educația
și au format relații de prietenie cu copii cu nevoi
Neoumanistă (AEN), în proiectul “Copii în
special și au sărbătorit împreuna Ziua
permacultură”, grădinița a primit o mulțime de
Internațională a Romilor.
idei stimulative pentru îmbunătățirea metodelor
noastre de a transmite copiilor o perspectivă
ecologică. Echipa grădiniței a creat împreună cu
copiii o grădină de legume și plante aromatice. O
parte dintre profesori au participat la o formare
numită Grădinița din Padure și apoi au implicat
copiii în activități în natură, unde au creat obiecte
din materiale naturale găsite. De asemenea,
copiii au fost implicați în activități destinate să
încurajeze spiritual voluntar, cum ar fi vizita la un
cămin de bătrâni, al unui centru de zi din
apropiere și a unui centru maternal.

GRĂDINIȚA
RĂSĂRIT
venit generat:
335,742 RON
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Centrul de zi
IZVORUL SPERANȚEI
Centrul de zi Izvorul
Speranței din Pănătău,
județul Buzău, oferă
copiilor
nevoiași mese calde si
sănătoasă; sprijin cu lecțiile și suport pentru
îmbogățirea educației creative prin artă,
sport și învățare non-formală.

elevi ai Liceului Teoretic Radu Vladescu
Patarlagele), cât și la nivel național (București).

Serviciu licențiat!

Cea mai bună dovadă a calității serviciilor oferite
de centru în comunitate, o reprezintă faptul că
Anul acesta – 2017 – reprezintă un reper istoric anul acesta am primit licențierea serviciului din
pentru Centrul de Zi “Izvorul Speranței”. Se partea MMPSFPV. A fost ca o încununare a
împlinesc 10 ani de când s-a deschis centrul. În tuturor demersurilor întregii echipe.
acești 10 ani, peste 300 de copii au beneficiat de
serviciile centrului. Printre alte realizări, în acești
10 ani menționăm: 5 proiecte finanțate de
Consiliul Județean Buzău; 3 proiecte desfășurate
împreună cu alte organizații; 5 ediții ale
“Festivalului Copiilor” - activitate desfășurată în
vacanța de vara; implicarea a peste 100 de
voluntari străini și locali, atăt în activitatea zilnică
a centrului, cât și în evenimentele organizate de
acesta; organizarea anuală a evenimentului “Ziua
Porților Deschise”; organizarea a două
evenimente “Cina caritabilă” pentru strângere de
fonduri; în fiecare an, copiii au primit cadouri de
Crăciun, de Paști și de 1 iunie, în urma acțiunilor
de strângere de fonduri și cadouri (dulciuri,
haine, jucării) organizate, atât la nivel local de

IZVORUL
SPERANȚEI
2017
Cheltuieli totale
11,999 euro
AMURTEL:
4956,84 euro
Consiliul local
Panatau
4057,14 euro
Buget intrări
677,26 euro
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Schimb de
experiență
cu 19 copii
din Scoția!
În luna mai 2017, copiii
Centrului de Zi “Izvorul
Sperantei” au facut schimb de
experiență în ceea ce privește
tradițiile legate de agricultură
cu 19 elevi ai Școlii
“Gatehouse” din Scoția. Acest
schimb de experiență a fost
condus de Asociația Educației
Neoumaniste din România,
această fiind una din cele
cinci organizații partenere a
proiectului ale proiectului
“Copiii în Permacultură, un
proiect Erasmus Plus, finanțăt
de Uniunea Europeana. Copiii
scoţieni au avut şansa să
admire frumuseţile naturale
ale micuţelor sate româneşti.
Acest schimb de experienţă
își propune să-i determine
atât pe elevii români, cât şi pe
invitaţii lor scoţieni să
aprecieze viaţa simplă şi
liniştită din zonele rurale, în
contextul în care, la nivel
mondial, se observă o
tendinţă în creştere de
părăsire a mediilor rurale (mai
a l e s d e c ă t re t i n e r i ) , î n

Construind o strucutura din
salcie împreună cu copiii de la
Izvorul Speranței

Învățând
despre
agricultura
bio!
Copiii din Scoția
au învățat eticile
permaculturii și
au experimentat
agricultura la
scară mică în
Grădina Bio
AMURTEL

favoarea marilor aglomerări
urbane.
Permacultura este un sistem
de design, inspirat din
practicile agricole tradiţionale,
care respectă natura şi atrage
generaţia tînără spre un stil
sustenabil de a trai la sat. În
centrul atenţiei stau trei
concepte de bază: grija
pentru oameni, grija pentru
Pământ şi schimbul echitabil.
"Copiii în Permacultura" este
un proiect care îşi propune să
aducă în şcoli educaţia
referitoare la ecologie şi să
crească în rândul tinerilor
respectul şi aprecierea faţă de
minunile naturii. Dezvoltarea
unei conexiuni profunde este
o condiţie importantă pentru
reducerea crizelor legate de
mediul înconjurător. O echipa
de voluntari din Pănătău,
Pătarlagele și București au
susţinut la Centrul de zi
"Izvorul Speranţei" mai multe
workshop-uri interactive.
Elevii români şi scoţieni au
luat parte la ateliere de
pirogravură şi ai învăţat, de
asemenea, să tragă cu arcul şi
să-şi confecţioneze propriile
bijuterii din lemn de la Valentin

şi Anca Culachi-Roşu. Crina
Cranta a sustinut un atelier de
modelaj, folosind lut adunat
din râul satului. Mihai Negot,
un tânăr apicultor, i-a invitat
să guste diverse soiuri de
miere şi le-a arătat cum să
facă ambalaje (pentru
mîncare) din material textil şi
ceară de albine, pentru a le
înlocui pe cele clasice, din
plastic. Larisa Brătucu,
directoarea Centrului de zi
"Izvorul Speranţei" împreună
cu voluntarii Florin Vrînceanu
şi Elena Comănescu, i-a
învăţat pe copii să facă o
căsuţă de joacă din răchită şi
Andreea Vişan le-a arătat paşii
dansurilor tradiţionale.
Deasemenea s-au bucurat de
bunatățile tradiționale
romanești pregatite de
bucatareasă centrului, Dorina
Pascu. Copiii scoţieni le-au
arătat micuţilor români
fotografii cu localităţile natale
şi le-au oferit mici
reprezentaţii de muzică şi
dans scoţiene. A fost o
experiență de neuitat pentru
toți copiii implicați, dar și
pentru adulți.
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A treila concurs
de ciclism la
Pănătău!

Vreau sa
fiu Activ!
Finantare de la
Consiliul Judetan
Buzau:

Duminica, 3 septembrie
2017, a avut loc în comuna
Pănătău cea de-a treia editie
a concursului de ciclism
“Vreau să fiu activ”, o inițiativa
a Asociației de Ajutor
AMURTEL. Concursul a fost
organziat în parteneriat cu
Primaria Pănătău și finanțat
de Consiliul Judetean Buzău,
iar Pensiunea Valea Lupului a
asigurat printr-o donație,
hidratarea participanților.
Anul acesta concursul s-a
bucurat de un numar de
aproximativ 200 de
participanți, dintre care 25 de
voluntari inimosi veniți din
partea Liceului Teoretic ”Radu
Vladescu” Patarlagele și a
Asociației AMURTEL, care sau implicat în organziarea
concursului sub indrumarea
domnișoarei profesoare
Marina Bratucu și a
coordonatorului de voluntari
din partea AMURTEL
Romania, Andreea Vișan.
La start s-au inscris 55 de
concurenți cu varste cuprinse
între 7 și 50 de ani, însă

Concursul a generat mult
entusiasm la nivel local si deja a
devenit o tradiție!

3200 RON

concursul a fost insufletit și de
participarea a 2 persoane
foarte curajoase cu vârste de
peste 60 de ani. Competiția sa desfaurat sub atenta
s u p r a v e g h e re a P o l i ț i e i ,
Jandarmeriei și Serviciului de
Ambulantă Local, care i-au
insotit pe concurenții imparțiți
în 6 categorii de vârsta pe tot
parcursul traseului. Siguranță
bicicletelor folosite de
concurenți a fost asigurata de
domnul Daniel Busuioc,
voluntar al Asociației
AMURTEL.
După o intrecere stransa,
eforturile concurentilor au fost
rasplătite de câtre primarul
comunei Pănătău, Nicolae
Stoica, și de câtre
coordonatorul de proiect
Larisa Bratucu cu diplome de
participare, locurile I, II si III
fiind premiate cu medalii și
trofee.
Scopul competiției ajunse la
cea de-a treia editie
consecutiva este promovarea
sportului și a mișcarii în aer
liber, iar organizatorii își
doresc sa atraga și în anii

urmatori un numar tot mai
mare de iubitori ai ciclismului.
Toți cei care au luat parte la
această activitate s-au
bucurat de o experiența
inedita, au impartașit emoții,
incurajări și au contribuit prin
spiritul de echipa și prin
energia pozitiva de care au
dat dovada la bună
desfașurare a evenimentului.

O echipa de 25 de tineri voluntari
au organizat concursul
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Training și Parteneriate
rămas în afară oricărui sistem
public de școlarizare.
Didi a documentat bune
practice într-un raport detaliat
despre abordarea AMURT
Liban, numit “Child Focused
Project Development”, care
reprezintă un proces integrat și
sistematizat care răspunde la
În luna februarie, Denise nevoile copiilor în vederea
Deshaies (Didi), președintele creării și adaptării la serviciile
asociației, a calatori în Liban existente. Proiectul a avut un
pentru a sprijini un program de succes deosebit, oferînd suport
întrajutorare umanitara condus pentru peste 1500 de familii de
de către partenerul nostru refugiați anual.
inter național AMURT USA
De asemenea, Didi a fost
pentru refugiați sirieni. După solicitată să acorde training în
managementul de proiect unui
grup de 12 angajați ai
organizației AMURT, pentru a
creste capacitatea întregii
echipe de coordonare a
viitoarelor proiecte.

“Pathways to
Education”:
Program pentru
copiii refugiați sirieni
din Liban

Participanți de la echipa AMURT
Liban învățând abilități de scriere
a proiectelor de la președintele
AMURTEL România

ajutorul inițial acordat
refugiaților sirieni care fugeau
de războiul civil, constând în
intervenții de prim ajutor,
distribuind produse alimentare
și nealimentare, organizația a
decis apoi să treacă la lucrările
de recuperare. AMURT a ales
să se concentreze pe
construirea stabilității sociale,
concentrându-se pe nevoile pe
termen lung ale copiilor, pentru
sprijinul psihologic și integrarea
social. AMURT a dezvoltat
proiecte menite să sporească
succesul educației și protecției
sociale. La începutul anilor
școlari 2014/2015, la mai mult
de jumătate din vârsta școlara
(5-12 ani) copii refugiați au

Curs Sociocrație:
metodă inovativă
pentru echipe
performante
AMURTEL a organizat un
workshop de 2 zile în lună
aprilie, 2017 cu Rakesh Rak în
Sociocrația.
Au venit
participanți din alte organizații
ONG, încluzand Roma
Education Fund și Coaliție
pentru Educație.
Sociocrația este un proces
sistematic pentru facilitarea
dinamicii de grup, care
încurajează participarea deplină,
responsabilitatea comună și o
mai mare eficiență în procesul
de luare a deciziilor.
Metoda se bazează pe ideea că
fi e c a r e d i n t r e n o i a r e o
perspectivă valoroasă și că cele
mai bune decizii se iau atunci
când sunt implicați toți
stakeholderii în proces, aplicând
astfel înțelepciunea colectivă a
întregului grup.

Sociocrația se utilizează în mod
eficient pentru orice, de la
m a n a g e m e n t u l p ro i e c t e l o r
internaționale, la organizarea și
dezvoltarea eco-satelor sau a
companiilor de inginerie
electrică.

Proiectul “Biohrană
pentru Toți” în
parteneriat cu
Asociația Prietenie
s-a încheiat
Proiectul “Biohrana Pentru Toti”,
un parteneriat cu Asociaţia
“Prietenia” si Asociaţia
Sonnhalde Gempen, Elveția a
fost implementat pe parcursul a
13 luni, din februarie 2016 până
în februarie 2017. Proiectul a
fost co-finanțat printr-un grant
din partea Elveției prin
intermediul Contribuției
Elvețiene pentru Uniunea
Europeană extinsă, contribuția
elvețiană fiind de 74,444.00
CHF, reprezentând 88,16% din
valoarea totală a proiectului.
Proiectul “Biohrană pentru toţi”
a avut obiectiv general crearea
unui model integrat de activităţi
de incluziune socială a
persoanelor vulnerabile (adulți
cu dizabilități mentale și tineri
care au părăsit centrele de
plasament) cu activități de
producţie, conservare şi
distribuţie a produselor agricole
ecologice, într-un cuvânt spus,
“biohrană”.
Prin proiectul, AMURTEL a
reusit să construiească un solar
nou și modern pentru a
imbunatăți producție, să
participa în sesiuni de formare
în agricultură biodinamică și
integrare beneficiari sociale în
activități agricole într-un mod
educațional și eficient. Training
a fost sustinut de traineri
elvețieni de la Sonnehalde.
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Le mulțumim
sponsorilor noștri!
For donations of 1000+ : Vaekuntha
Vicente Martinez, Vishvabandhu Valeriano
Cheittini, Sudiipa and Amiya, Chandragupta
Wu, Rosemary Deshaies
For donations 500-1000: Tanmaya Delaiti,
Bhaktidevii Urbani, Janak St. Claire,
Bhaktaviirya Towsey, Priyadeva Fabio
Gottardi, Jyotishvar Boyd, Rainjan Guthrey
Monthly / Annual Sponsors: Toni Cretu,
Camelia Constantin, Chiranjiiva, Elena
Ianselli, Karen Bluemcke, Pashupatii
Landau, Tanmaya Delaiti, Vishala Baker,
Vivek Ewen, Pranatosh Orofino, Rekha
G re g o r y, D a n G ro s s , D a d a
Jagadhiishananda, Istadeva Eric Mager,
Gopi Fischer, Bhaktidevii Urbani, Amala
Gayatao, Vijaya Birgit Lambjerg Hansen,
Suzanne Dionne, Barbara Chartier, Sunanda
Almond, Zonnelicht school, Associazione
A n k u r Yo g a , L o r i s B a l d o , A U M ,
Karmeshana, Dina Heisler, Chris Walker,
Basanti Ladise, Viveka Gnidic, Sharada
Marlies, Lokeshvarii, Lisa Dwyer, Narada
Alister, Chinmaya Kinshuk, Krsnapriya
Terribile, DivyamurtiI Quale, Tusiita Shur,
Roslyn McLean, Josemar Mercado, Aditi
H a r s h m a n , M e l c h u s Wa l s t i j n a n d
Yogamaya, Shubendhu, Diane Wright,
Juliette Deshaies

Organizați
Finanțator
2017:
Verein Kinderheim Panatau, Elveția
178.806 EURO
Programul de Cooperare ElvetianoRoman 18.551 EURO
Progressive Futures 3332 EURO
AMURT Italia 2069 EURO
Amici Nel Mondo, Italia 1500 EURO
Consiliul Judetan Buzau 3200 RON
Consiliul Local Panatau

(locația și utilități)
“Filantropi 2016”: Dedemon
(materiale de constructii)
“Asococlic” Ateliere fara
Frontiere (calculatoare)

Mulțumim sponsori noștri

Firme și companii:
Genpact - cadouri de Craciun,
carduri cadou Morningstar
D&C Cash & Carry - materiale de
curatenie
Novomatic - cadouri de Craciun,
Paște, 1 Iunie
Erredi Transport - mobilier, haine

AMURTEL Romania
strada Almas 16, Sector 1 Bucharest
www.amurtel.ro office@amurtel.ro
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Raport Financiar: Venituri 2017
Generare de venit:

Venituri
377.615,49 RON

Grădiniță Răsărit
Gradiina Bio AMURTEL

67.898,40 RON

Centrul Holistic Morningstar

32.488,00 RON
478.001,89 RON

subtotal

Organizații Donatori:

Valuta

RON

103.775,00 CHF

428.603,75 RON

57.913,00 €

261.766,76 RON

AMURT Italia

2.069,00 €

9.351,88 RON

Amici Nel Mondo

1.620,00 €

7.322,40 RON

Progressive Futures

3.332,00 €

15.000,00 RON

847,00 €

2.700,00 RON

Verein Kinderheim Panatau, Elveția
Verein Kinderheim - "Casa Vistara” locuinița socială

Associazione Marcovaldo

724.744,79 RON

subtotal

Donații individuale
Sponsori pentru Centrul de Zi Izvorul Sperantei

7.912,00 RON

Vaekuntha Vicente Martinez (Familia AMURTEL)

3.000,00 €

13.560,00 RON

Vishvabandhu Valeriano Cheittini

1.730,00 €

7.819,60 RON

Sudiipa Mara Grandinetti

1.513,00 €

6.838,76 RON

Donatii pentru solar Gradina Bio

11.410,00 RON

Donatii pentru Famailia AMURTEL

13.510,58 RON

Alte donatii individuali

66.978,00 RON

subtotal

Granturi

128.028,94 RON

RON

Proiect "Biohrana pentru toti" C 1.304

10.919,42 RON

Consiliul Județean - Vreau sa fiu activ

3.200,00 RON

subtotal

Subvenții de la stat

14.119,42 RON
1.170,00 RON

Alocația copiilor - pt Familia AMURTEL

72.600,00 RON

Subvenții APIA pentru Gradina Bio

13.245,00 RON

Venituri de la 2%
subtotal

400,96 RON
87.415,96 RON

Altele
diferente schimb valutar

TOTAL

5.763,00 RON

1.438.074 RON
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Raport Financiar: Cheltuile 2017
Activități generatoare de venit:
Grădiniță Răsărit

377.262,52 RON

Gradina Bio AMURTEL operational

69.364,03 RON

Gradina Bio AMURTEL investitii (solare)

11.240,00 RON

Centrul Holistic Morningstar

32.488,00 RON

subtotal

490.354,55 RON

Programe Sociale:
Centrul Rezidențial Familia AMURTEL

425.895,16 RON

"Casa Vistara" renovarea locuinta sociala pentru adulti

115.548,84 RON

Centru de Zi "Izvorul Sperantei"

96.628,69 RON

Apartamentul Social Vistara

24.702,00 RON

subtotal

662.774,69 RON

Granturi
Proiect "Biohrana pentru toti" C 1.304

9.703,97 RON

Sediul: Costuri Administrative
Salarii echipa de management
Cheltuile generale

116.876,21 RON
51.869,58 RON

Subtotal

168.745,79 RON

TOTAL

1.331.579,00 RON
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Raport Financiar 2017 - Rezumat:

