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În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Familia AMURTEL deschidea porțile unei case nou

construite pentru a-i primi pe Iosif și alți nouă copii care fuseseră abandonați în

instituțiile statului. Astfel, 2020 a fost un an remarcabil pentru a sărbători această

aniversare importantă, în mijlocul tuturor incertitudinilor pandemiei globale de COVID-

19. Vreau să-mi exprim personal recunoștința profundă pentru fiecare dintre

dumneavoastră, cei care faceți parte din familia noastră în creștere de susținători,

deoarece sprijinul dumneavoastră a fost deosebit de crucial în acest an tumultuos și plin

de provocări. Dumneavoastră le-ați oferit copiilor aflați în grija noastră stabilitatea,

dragostea și speranța de care aveau nevoie pentru a trece prin atâtea restricții,

întreruperi ale școlii, lockdown-uri și momente de anxietate.

A fost un sentiment incredibil de uimitor să vă putem conecta pe atât de mulți dintre

dumneavoastră, atunci când am aniversat online cei 25 de ani de existență, direct cu

copiii ale căror vieți le-ați influențat. Copiii au fost încântați să descopere și să

întâlnească prieteni și susținători din atât de multe colțuri ale globului. Vom continua să

organizăm evenimente online deoarece s-au dovedit a fi o modalitate mult mai

accesibilă de a-i cunoaște pe copii, în comparație cu vizititele clasice tocmai la Pănătău.

Cu toate acestea, încă așteptăm cu nerăbdare o zi în care vă putem invita din nou să

veniți și să întâlniți copiii față în față.

Între timp, sunt foarte mulțumită că toate proiectele noastre, inclusiv grădinița, centrul

de zi și grădina socială cu agricultură bio, au ieșit mai puternice din această perioadă, în

ciuda obstacolelor extrem de dificile. Anul acesta, Grădinița Răsărit și-a sărbătorit și ea

cea de-a 25-a aniversare, obținând în sfârșit acreditarea de stat, după mai bine de 14 ani

de efort.

Mulțumesc mult pentru ajutorul dumneavoastră!

Didi

Didi Ananda Devapriya

president 

 

CÂTEVA CUVINTE DE LA DIDI



Întrucât pandemia a generat un stres colectiv fără precedent pentru noi toți, părea inevitabil să nu

declanșeze traumele copiilor aflați în grija Familiei AMURTEL. Mai ales având în vedere cât de dificil a fost

chiar și pentru adulții maturi și sănătoși să facă față unei astfel de situații imprevizibile, ne-am îngrijorat în

mod special că restricțiile de izolare vor crește frustrarea copiilor până la un punct de fierbere și vor duce

fie la agresiune, fie la separare și depresie.

Empatie inspirată din sacrificiu
Spre uimirea noastră, totuși, datorită abordării minunate a echipei Familiei AMURTEL, trecerea printr-o

dificultate colectivă cu atenția adulților amabili și echilibrați a avut un impact pozitiv neașteptat. Întregul

context pare să fi creat mai multă unitate și să fi scos la iveală mai multă empatie în cei mici! Copiii au fost

cu adevărat emoționați și inspirați de sacrificiul la care au asistat atunci când membrii personalului nostru

au fost separați de familii în vacanța de Paște și cu ocazia zilelor lor de naștere pentru a fi cu ei. La

vederea acestor sacrificii, ei și-au exprimat aprecierea în moduri dulci și emoționante, organizând

spectacole de talente, învățându-i pe cei care au grijă de ei să meargă cu bicicleta și realizând afișe cu

mesaje încurajatoare. Când s-a încheiat prima tură de 14 zile și următorul grup din personalul nostru a

venit la muncă, unul dintre băieți a scris: „Bine ați venit! Nu vă faceți griji, vom fi buni și cooperanți!"

Conducerea Mirelei Bîrlă, directorul de proiect, a fost extrem de importantă. Când casa a intrat în

lockdown, ea a anunțat că „Vom petrece o vacanță împreună timp de două săptămâni!”. Dacă membrii

personalului ar fi fost deprimați, frustrați, supărați sau negativiști, acest lucru s-ar fi transferat rapid

copiilor. Mai degrabă, au creat o atmosferă festivă, plină de proiecte de artă, dans, grădinărit și multe

biciclete în curte. Echipa din București a muncit din greu să furnizeze constant către copii pachete cu

rechizite pentru artizanat, idei de activități, semințe și bulbi de flori, DVD-uri de bună calitate, cărți și

rețete.

Binecuvântați cu un Loc Spațios și Prieteni!
Un alt factor important a fost faptul că cei mici s-au bucurat de o zonă de joacă în aer liber, spațioasă și

bine dotată cu leagăne, trambulină, grădini, zone pavate pentru ciclism și patinaj, o cutie cu nisip și mult

spațiu pentru alergare și joacă. De asemenea, au avut avantajul suplimentar de a avea mulți alți copii cu

care să socializeze. Cel mai important, faptul că am avut sprijinul tuturor celor din grupul nostru loial de

sponsori ne-a oferit stabilitatea necesară pentru a prospera!

D E  L A  N E P U T I N Ț Ă  L A  P R O G R E S
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Una din șapte!
După o călătorie de 14 ani de eforturi constante și incrementale și investiții atât în   infrastructura fizică, cât

și în echipă, grădinița neoumanistă „Gradinița Răsărit” a AMURTEL din București a primit în cele din urmă

acreditarea de la stat. De la sponsorizarea celor doi profesori ai noștri cu vechime de peste 15 ani pentru a

obține diplome universitare, la investiții în renovări majore în clădire și până la trecerea printr-un proces

de 5 ani pentru a obține o autorizație de securitate la incendiu, acesta a fost un efort care a fost posibil

doar datorită angajamentului pe termen lung al multor susținători, inclusiv al Amici Nel Mondo și Fundației

Lanesra care au finanțat renovările și acreditarea.

Grădinița a fost una din doar șapte care au trecut cu succes procesul de acreditare în întreaga țară în 2020,

din peste o sută de solicitanți. Aceasta a fost o realizare semnificativă pentru întreaga echipă, chiar la timp

pentru sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea grădiniței. Nu a fost doar o recunoaștere importantă a

calității, acum grădinița fiind chiar eligibilă pentru a primi o subvenție anuală de la stat, care va contribui

cu cel puțin 40.000 euro la bugetul nostru. Suntem atât de recunoscători pentru sprijinul suplimentar pe

care l-ați oferit în acest an, asigurându-vă că putem angaja un consultant expert care să ne ghideze în

acest proces și permițându-ne să supraviețuim deficiențelor bugetare create de pandemie. Investiția

dumneavoastră a dat roade și va avea ca rezultat ani de stabilitate continuă pentru grădiniță. Aceasta este

o realizare uriașă, mai ales având în vedere că presiunile financiare cauzate de pandemie au făcut ca atât

de multe grădinițe private să se închidă în București.

Cum se mănâncă un elefant?
Procesul de acreditare a necesitat o cantitate imensă de documentație birocratică. În ultimele zile de

pregătire, am numărat 123 de legături de dosare cu informații care fuseseră organizate și pregătite pentru

inspecție, iar apoi, în ultimul moment, ministerul a anunțat că inspecția va avea loc online. După cum a vrut

soarta, grădinița noastră a fost prima care a fost chemată pentru inspecția online, ceea ce ne-a oferit doar

patru zile pentru a scana o listă copleșitoare de documente. De-a lungul întregului proces, directorul,

Floarea Diaconu, a dat dovadă de o determinare și dăruire admirabile. Ea și-a păstrat vie inspirația în fața

acestei provocări enorme repetând zicala „Cum se mănâncă un elefant? Înghițitură cu înghițitură!”.

 

În timpul inspecției, când doamna Diaconu și Didi prezentau diferitele proiecte educaționale pe care le-a

întreprins grădinița, inclusiv colaborări internaționale precum Copii în permacultură, Educație pentru Pace,

proiecte de diversitate etc., inspectorii au fost vizibil impresionați și mișcați și chiar au declarat spontan

"Chiar meritați acreditarea!”. Câteva luni mai târziu, când am primit certificatul de acreditare, doamna

Diaconu a exclamat cu mândrie: „Am mâncat elefantul!”. Vă mulțumim că ați crezut în noi!

CUM SE MĂNÂNCĂ UN ELEFANT:  
ACREDITAREA GRĂDINIȚE I  DUPĂ 14  ANI  DE  EFORT
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AMURTEL organizează Livrări de Alimente în Comunitate
Pandemia a adăugat o povară suplimentară de stres pe umerii comunității rurale din Pănătău aflată deja în

dificultate, unde multor familii și vârstnici de abia le ajunge venitul pentru a mânca. Odată cu pierderea

veniturilor generate de locurile de muncă deja rare, mulți s-au aflat în situații foarte critice. Cu sprijinul

dumneavoastră și un parteneriat cu Banca de Alimente, AMURTEL a mobilizat echipa Centrului de Zi

Izvorul Speranței pentru a livra alimente către aproximativ 45 de familii și persoane în vârstă sărace care

au avut nevoie de ajutor, în fiecare săptămână din timpul lockdownlui și cel puțin de câteva ori pe lună

după acesta.

Suport pentru școala online la Centrul de Zi Izvorul Speranței
Pe măsură ce școala s-a mutat online, mulți dintre școlarii din Pănătău au fost în pericol de a fi lăsați în

urmă. Acasă, părinții s-au confruntat cu multiple provocări în a ține pasul cu lecțiile. Unii aveau doar un

telefon personal, fără alte dispozitive pe care să le poată dedica cursurilor online, având adesea o familie

numeroasă cu copii care erau în ani de studiu diferiți și aveau ore în același timp. Mulți nu au avut

acoperire pentru internet. În plus, mulți părinți sunt analfabeți sau cu un nivel de educație foarte scăzut și

au dificultăți în a înțelege lecțiile suficient de bine pentru a-și putea ajuta copiii.

A existat o nevoie acută de a-i sprijini pe mulți dintre copiii care frecventează Centrul de Zi Izvorul

Speranței în procesul de   învățare online, altfel riscând să rămână cu mult în urma colegilor lor mai

avantajați. Datorită oferirii generoase de sprijin din partea tuturor, Centrul a reușit să investească în mai

multe laptopuri. În plus, școala din localitate a contribuit și ea cu zece tablete. Cel mai important, însă,

este că dumneavoastră ați permis fiecărui copil să primească sprijinul dedicat al echipei Izvorul Speranței,

astfel încât să poată înțelege și ține pasul cu lecțiile.

Apă în deșert - Festivaluri de vară pentru ca cei mici să socializeze
După luni întregi de izolare acasă și școală online, copiii din Pănătău au fost extrem de recunoscători că au

avut ocazia să vină la Centru și să se întâlnească din nou cu prietenii lor! În lunile de vară, sprijinul

dumneavoastră le-a dat șansa de a se juca împreună în aer liber și de a-și exprima creativitatea în activități

artizanale. Partenerii de la Ovidiu Ro ne-au vizitat pentru a întreprinde un program special numit „Insula

povestirii”, menit să încurajeze lectura. Copiii nu au fost niciodată atât de încântați și fericiți să vină la

Centru, chiar și cu noile restricții incomode de a purta măști și de a păstra distanța. A fost cu adevărat o

oază de apă în deșert, după un an dificil. La începutul pandemiei, copiii au participat într-o campanie

națională numită „Va fi bine” realizând tablouri cu acest mesaj, iar acel spirit pozitiv ne-a purtat împreună

printr-un moment dificil.

SOLIDARITATE PENTRU VECINI I  
AFLAȚ I  ÎN  D IF ICULTATE
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O parte din construirea stimei de sine a copiilor din Familia

AMURTEL se realizează prin crearea ocaziilor de a-i ajuta pe

alții ori de câte ori este posibil, astfel încât aceștia să nu se

identifice cu rolul relativ neputincios de „receptor”. „Polaris”

este un personaj pe care Didi l-a creat cu câțiva ani în urmă, ca

un urs polar magic care îl ajută pe Moș Crăciun să livreze

cadouri. Uneori spiridușii mănâncă prea mult zahăr și uită să-și

facă treaba, așa că unii copii cuminți rămân fără cadouri. Polaris

a venit la Pănătău pentru a se asigura că micuții noștri, care nu

au mai primit niciodată cadouri, nu vor mai fi uitați. Lui Polaris îi

place, de asemenea, să le lase copiilor o serie de indicii de

rezolvat care să îi trimită către o surpriză specială.
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La începutul lunii mai 2020, pe măsură ce pandemia de

COVID-19 a declanșat lockdown-uri și a întrerupt lanțurile de

aprovizionare din întreaga lume, Grădina Bio AMURTEL era în

prim-plan în ziare și pe televizor, odată cu creșterea

interesului pentru distribuția mică, locală, cu lanț de

aprovizionare scurt. Grădina Bio AMURTEL este înființată ca un

proiect pentru agricultură susținută de comunitate (ASC) și

livrează săptămânal un coș de legume sezoniere, certificate

organic, către o medie de 35 de membri din București și

Buzău, din aprilie și până în decembrie, precum și către copiii

din Familia AMURTEL și Izvorul Speranței. Agricultura susținută

de comunitate este un sistem în care membrii investesc într-

un abonament sezonier, dezvoltând astfel o relație strânsă și

personală cu producătorul și primind legume direct „din

grădină în farfurie”, eliminând intermediarii. Pandemia a expus

fragilitatea agriculturii construite pe model centralizat la scară

largă, care depinde de lanțuri de aprovizionare elaborate

pentru a ajunge la consumatori. De asemenea, a contribuit la

evidențierea importanței creării de alternative durabile la nivel

local, cum ar fi ASC.

G R Ă D I N A  B I O  A M U R T E L  A P A R E  Î N  P R E S Ă

E C H I P A  P O L A R I S  D E  A J U T O A R E  A L E  M O Ș U L U I

Anul acesta, copiii au fost încântați să primească o solicitare

de la Polaris de a livra prietenilor lor de la Izvorul Speranței

pungi cu cadouri ca una dintre sarcinile din timpul vânătorii de

comori. Le-a plăcut să aibă șansa de a-și vedea prietenii pe

care nu i-au mai văzut de luni de zile și de a fi purtătorii de

surprize speciale! La sfârșitul aventurii și după rezolvarea mai

multor puzzle-uri, fiecare a descoperit câte o ramă cu poze

ascunsă acasă, sub pernă!



Anul acesta, sprijinul dumneavoastră i-a adus și pe cei

șapte pre-adolescenți și adolescenți ai Familiei AMURTEL

într-o aventură în sălbăticie în care să deprindă adevărate

abilități de viață, alături de partenerii noștri pe termen

lung „Outward Bound” . Împreună cu echipa bine pregătită

de specialiști de la Outward Bound, copiii au petrecut

câteva zile în natură, depășind noi provocări și învățând

abilități neprețuite precum lucrul în echipă, comunicare și

asumarea responsabilității.

Acest program reprezintă una dintre componentele cheie în

pregătirea copiilor pentru viața independentă ca adulți

atunci când părăsesc Familia AMURTEL. În timpul acestuia,

ei lucrează în echipă și își organizează singuri mesele,

învață să se orienteze cu o hartă și o busolă și își depășesc

zona de confort cu o mulțime de experiențe noi și

provocatoare!

DRUMEȚII, CANOE ȘI LECȚII DE VIAȚĂ!

În ultimele săptămâni de vară, după mai bine de 100 de zile
de izolare în timpul primăverii, le-ați oferit adolescenților o
ușurare importantă și binevenită, aducându-i la malul mării
alături de Didi. Pentru Cristina și George a fost prima dată în
viața lor când au înotat în mare! La fel ca toți copiii care intră
în grija Familiei AMURTEL, și ei provin din familii foarte sărace,
dezorganizate, afectate de alcoolism și violență domestică.
Înainte de a veni în Familia AMURTEL, nu s-au bucurat
niciodată de vacanțe sau de alte plăceri simple ale copilăriei
pe care cei mai mulți dintre noi le luăm de-a gata.
După stresul cauzat de toate restricțiile pandemice, când nu
au putut nici măcar să părăsească curtea casei, a fost cu
adevărat terapeutic să poată petrece timp la soare și în
valurile mării.

LA MARE PENTRU PRIMA OARĂ!
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Raport Financiar 2020
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Mulțumim familiei noastre
mari de susținători!

Principalii noștri donatori în 2020:

Sponsorii noștri lunari:

Verein Kinderheim
Constar Grup
Piccoli Passi SRL
Ricky Stein
Constantin Aurel Paraschiv
Viitor Plus
CTDI
Tehno Bionic SRL
SC Kaercher Romania SRL
Kroma Trading Exim SRL
Asociatia Rotary Club Atheneum Bucuresti
AMURTEL USA
Ray Deshaies
Libera Associazione Amici Nel Mondo
Valeriano Chiettini
AMURT UK
Edvard Mogstad
Antonio Gino
Rosemary Deshaies
AMURT ONLUS
AMURT UK

Cezara Cioloboc, Laura Mihaes, Romel Adrian, Dorothea Neagu, Camelia
Constantin, Liliana Ariton, Toni Cretu, Ruxandra Vintila, Gabriela Florentina Livni,
Maria Stoica, Florentina Constantin, Dan Teleanu, Mihaela Daranga, Corina Maria
Cincan, Olivia Codruta Boar, Lavinia Gavrila-Sturza, Ana Maria Pistol, Alexandra
Draghici, Valentina Gheorghe, Alexandra Rosca, Oana Catalina Ciobanu, Elena
Bedea, Amristara Elia Crucianu, Nicoleta Nedelcu, Brian Hearn, Clementina
Timus, Evgeniya Bubnova, Lambjerg Hansen, Karen Bluemcke, Pashupati Steven
Landau, Rainjan Ray Guthrey, Rudranii Ruth Li, Tanmaya Thomas, Vishala Baker,
Surabhi Sermin Boekhoven, Chandragupta, Parashakti Patricia Martley, Vivek
Bruce Mc Ewen, Madhavii Ada Merz,Rekha Ruai Gregory, Dada Jagadhiishananda
Andrew Rawlings, Vishvamitra Sid Charles Jordan, Istadeva Eric Mager, Ankur
Yoga, Bhaktidevii Michela Urbani, Gunatiita Gerda Dufwa, Marc Deshaies, Birgit
Lambjerg Hansen, Nirmala Clare Boland, Karun Christian Franzelin, Zonnelicht
School, Samarpan Petter Nataas, Mahima Laura Sarnella, John Riley, Sarita Devii
Sara Joppi, Diane Alcantara, Juliette Deshaies, Naveen Joshi, Miirabai Mirella
Protti, Beatriz Casteres Olarreaga, Hladinii Lasse Tandero, Gaia De Muro,
Laksman Robert Eklund, Eddy Edel, Lalita Lucia Tomassetti, Rainjita Lorenza
Bettini, Pamela Incao, Gurumayii Chiara Tarracchini, Laura Liduma, Cristina Mevi,
Alessandra Giacomelli, Carolina Lambiase, Cirasmita Cyndi Buchanan, Deepa
Deepti Patel, Shravana Shaman Hatley, Krsnatma Gustavo Monje, Denise
Paasche, Jessica House, Lismarie Quinones, Shanti Sandra Jimenez Gonzalez,
Bhakti Meena Wanda Pasolini, Mahima Light, Chandravati Chastity Rodriguez –
Hamilton, Jeffrey Chen, Sudhatman Hideo Nagashima, Padma Patrizia Perrone,
Eleonora Di Lauro, Monica Paraschiva Kasza, Daniel Gross, Roberto Carmelo
Alvarez, Sonali SSun (Susan Bear), Janice Hendry Cote, Shiva Kumar Rheaman -
Ray Wood, Miria di Marco, Genevieve Mason, Devi - Juliet Thompson, Michele
Renee, Craig Goldberg, Jyoti &amp; Tarak Henrique Pinotti, Ramadeva Fabio
Filho, Jiivadhara Karin Secrest, Nirmal Kronenberg, Kathleen Kesson, Citra Thuy
Ngoc Tran, Guhan Gregorio.
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