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Cu imensă recunoștință vă invit să aruncați o privire asupra impactului pe care AMURTEL

România l-a adus in 2019. Datorită implicării în continuă creștere a sponsorilor individuali, a

afacerilor și a organizațiilor caritabile, atât din România, cât și din străinătate, copiii ale căror

vieți au fost marcate de pierderi tragice, abuz, neglijență și sărăcie primesc dragostea și

sprijinul de care au nevoie pentru a depăși obstacole și pentru a prospera în viață. Vă

încurajăm să aflați cum investim suportul pe care îl oferiți, în munca noastră.

Casa Familiei AMURTEL s-a dezvoltat în 2019 pentru a oferi un mediu sigur și oportunități

de dezvoltare pentru 11 copii care au supraviețuit neglijenței și abuzului. În același sat,

sprijinul dvs. permite ca cei mai vulnerabili copii din comunitate să primească mese calde

și sprijinul educațional de care au nevoie pentru a ieși din ciclul sărăciei. 

Veți afla, de asemenea, despre instrumentele inovatoare pe care le-am creat și le-am

împărtășit cu peste 200 de adolescenți din liceele defavorizate, pentru a-i pregăti pentru

tranziția către responsabilitățile vieții de adult, grație unui grant din partea Fondului pentru

Inovare Civică. 

Călătoria noastră continuă de a sprijini copiii să aibă șansa de a-și revendica copilăria și de

a deveni membrii fericiți și productivi ai societății, depinde de solidaritatea pe care ne-o

oferiți, păstrându-i în inimile și gândurile voastre pe tot parcursul anului. Sunteți o parte

esențială dintr-o comunitate caldă ce oferă sprijin pentru copiii din grija noastră,

dovedindu-le că nu sunt singuri pe lume și că dragostea este reală.

Mulțumesc foarte mult!

UN MESAJ DIN PARTEA LUI DIDI



În 1995, Cornelia Fischer și-a părăsit viața confortabilă din Elveția, pentru a avea grijă de un băiețel pe nume Iosif,

și de-a lungul timpului, de alți peste douăzeci de copii abandonați. Un mic grup de prieteni și familie au format în

timp Verein Kinderheim Panatau, care a oferit o bază loială de sprijin de mai bine de douăzeci de ani și continuă să

fie cea mai puternică sursă de finanțare a noastră. Cu toate acestea, pe măsură ce aceste fonduri se micșorează,

AMURTEL a investit în creșterea sustenabilității sale pe termen lung, dezvoltând relații similare de lungă durată,

strâns legate între copii și sponsori atât din România, cât și din întreaga lume. 

În 2019, am fost foarte încântați să urăm bun-venit pentru 46 de sponsori noi în programul nostru de „adoptie

la distanță” și 4 noi sponsori corporate. Sprijinul dvs. este absolut esențial în crearea unui mediu stabil și sigur de

care au nevoie copiii de la Familia AMURTEL. Fiecare dintre voi face o diferență importantă, și pentru asta vă

suntem recunoscători. În acest an, am ajuns la aproape o treime din numărul sponsorilor  regulați de care vom

avea nevoie pentru a ne continua activitatea pe termen lung, așa că suntem optimiști că împreună vom continua

să creștem și să oferim un viitor strălucit copiilor neglijați și de acum înainte. 

Copiii sunt întotdeauna curioși să afle mai multe și să-i întâlnească pe cei care îi susțin de la distanță. "Cine sunt

sponsorii mei?" "Am și eu un sponsor în Italia?" (sau Brazilia, SUA sau din oricare călătorie din care tocmai s-a întors

Didi) "Pot să vorbesc cu Thomas? Când va veni în vizită?". Acestea sunt doar câteva dintre nenumăratele întrebări

pe care ni le pun copiii. În fiecare an așteaptă cu nerăbdare „Play Day”, în timpul acestor evenimente anuale copiii

au ocazia să se întâlnească cu unii dintre cei care îi susțin „din culise” și să petreacă ceva timp de calitate

împreună - jucându-se!

În 2019 am avut două „Play Days”, in mai si septembrie. Copiii au fost încântați să se întâlnească și să se joace cu

sponsori din Italia, India și România. În mai, evenimentul a avut loc la Panatau, iar prietenii noștri din Italia au

organizat o vânătoare de comori care i-a ajutat pe copiii nou-veniți Alina și Ion să-și descopere propriile biciclete!

Câțiva dintre „absolvenții” noștri din grupul anterior pe care l-am crescut au fost acolo și i-au emoționat pe toți

când au decis să devină și și ei sponsori! În septembrie, copiii au venit la București și acolo un alt grup de voluntari

italieni a organizat un teatru improvizat. A fost și prima petrecere pentru ziua de naștere a lui Ion. La început nu știa

foarte bine ce să facă cu hârtia de împachetat de la cadou. Îi era teamă să-l rupă până când unul din sponsori i-a

arătat cu blândețe cum să-l desfacă.

C O N S T R U I M  O  C O M U N I T A T E  S O L I D A  D E  S U P O R T E R I  A I
F A M I L I E I  A M U R T E L
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De câțiva ani, AMURTEL lucrează pentru creșterea cetățeniei active, în special în cei din generația tânără, în

comunitatea din Panatau, unde lucrăm. Anul acesta, AMURTEL România a organizat proiectul VOLUNTARI ÎN

SLUJBA SANATATII ", finanțat de Consiliul Județean Buzău, care a avut loc în timpul Săptămânii Naționale de

Voluntariat la care participăm anual. Este o mare satisfacție să vedem că încet atitudinile la nivel local se schimbă și

tot mai mulți tineri participă la oportunitățile de voluntariat pe care le oferim la Centrul de Zi "Izvorul Speranței”. 

Atelier - Descoperă-ți potențialul cu ajutorul voluntariatului
Voluntarii au participat la ateliere privind valorificarea abilităților și talentelor lor pentru a face o diferență

pozitivă în comunitatea lor. Aceștia au primit, de asemenea, o formare cu privire la Obiectivele de dezvoltare

durabilă, un atelier privind compostarea și alte acțiuni ecologice semnificative pe care le pot întreprinde.

Festivalul copiilor in Panatau - de la plante medicinale la construirea unui

sandbox
În timpul vacanței de vară, aceeași echipă de voluntari a organizat Festivalul Copiilor, cu numeroase activități

pentru copiii din comunitate: o drumeție pentru adunarea plantelor medicinale în pădure, ateliere de pictură,

modelare de lut, meșteșuguri, karaoke, competiții sportive. Marele final al Festivalului a fost o Pinata plina cu dulciuri.

Unii dintre adolescenții din Familia AMURTEL s-au alăturat, de asemenea, echipei de voluntari pentru a construi o

cutie mare de nisip la locul de joacă al centrului.

A 5-a cursă anuală cu bicicleta atrage peste 200 de persoane
Cea de-a cincea ediție a cursei de ciclism „Vreau să fiu activ!”, o inițiativă a AMURTEL România devenită o tradiție

anuală în Pănătău, a avut loc pe 13 octombrie 2019. Competiția a fost organizată și de echipa noastră de tineri

voluntari din proiectul „Voluntari în slujba sănătății” cu sprijinul deosebit al Primăriei Pănătău. Cursa a avut loc pe

două trasee: o cursă mai scurtă de 2 km pentru copiii mai mici, iar pentru copiii mai mari și adulți, a existat o cursă mai

lungă de 5 km, cu aproape toată distanța în pantă. Cursa de ciclism creează o atmosferă festivă, atrăgând peste 200

de participanți de toate vârstele, cu aproximativ 50 de bicicliști de la 5 la 70 de ani și cu multe alte persoane venite să

susțină inițiativa. Într-o comunitate cu un nivel foarte scăzut de participare la activități sportive, este cu adevărat

minunat să vezi adolescenții care se pregătesc intens în fiecare an pentru eveniment. Anul acesta au participat mai

mulți sportivi profesioniști de la Asociația Clubului Sportiv Penteleu, care au crescut nivelul de competitivitate în

cursă.

CRESTEREA INTERESULUI  LOCAL -  VOLUNTARI  IN
SLUJBA SANATATII
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Tinerii au jucat jocuri elaborate concepute de AMURTEL: cum să
își gestioneze un salariu pentru a acoperi chiria, facturile și
costurile cu mâncarea, în timp ce se confruntă cu evenimente
neașteptate ale vieții. Un alt modul a fost conceput pentru a le
permite să testeze diferite roluri ale oamenilor  dintr-o comunitate
care se confruntă cu probleme și apoi să participe la alegeri. 

Tinerii au fost, de asemenea, în contact cu întreprinderi sociale,
voluntariat și instrumente pentru participarea la schimbări sociale.
Fiecare sesiune a fost plină de râsete, provocări și surprize, iar
tinerii s-au adunat la sesiunea de închidere pentru a exprima
modul în care sesiunile le-au oferit gustul vieții reale.

Didi a vizitat, de asemenea, Libanul și a pregătit echipa acolo în
aceleași jocuri, pentru a îmbunătăți programul de integrare a
tinerilor. Organizația noastră parteneră AMURT Liban desfășoară
acolo programe special create pentru refugiații sirieni și alți
adolescenți defavorizați.

În martie 2019, „Sunt și eu parte din comunitate!” proiect derulat

în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate și finanțat

de „Fondul pentru inovare socială” încheiat cu succes. Proiectul

a oferit activități interactive de educație civică pentru 223 de

tineri de șaisprezece ani din cinci licee defavorizate din

București.

AMURTEL a proiectat o serie de instrumente inovatoare și

pentru a oferi acestor studenți de 16 ani șansa de a

experimenta o introducere rapidă în responsabilitățile și

provocările vieții de adult. 

Folosind învățarea interactivă, experiențială prin jocuri de

simulare, copiii au experimentat și au practicat modalități de a

deveni cetățeni implicați, activi, care sunt gata să facă parte din

soluții, mai degrabă decât să contribuie orbește la problemele

societății.

" S U N T  S I  E U  P A R T E  D I N  C O M U N I T A T E ! "

Încurajarea tinerilor aflati in situatii de risc, cu abilitati practice de viata

A U D  S I  U I T .  V A D  S I  I M I  A M I N T E S C .  F A C  S I

I N T E L E G .



Anul acesta, sprijinul dvs. i-a adus și pe cei șapte pre-

adolescenți și adolescenți ai Familiei AMURTEL pentru prima

dată într-o aventură în sălbăticie cu „Outward Bound”.

Aceasta este mult mai mult decât o excursie în camping,

întrucât echipa de specialiști bine pregătiți de la Outward

Bound nu numai că explorează împreună zona muntoasă din

jurul Sovatei, ci îi implică și pe copii în exerciții de cooperare și

discuții de grup care reflectă și îmbunătățesc învățarea

despre comunicare, munca în echipă și valori.

De mulți ani, Outward Bound a fost o componentă importantă în

pregătirea generațiilor anterioare de copii care cresc în familia

AMURTEL pentru viață și am asistat la schimbările profunde în

dezvoltarea copiilor pe care le facilitează.

PRIMA EXPEDITIE IN SALBATICIE, CU RUCSACURI

MARI CAT COPIII

În ultimele săptămâni de vară, i-ați oferit lui Ion și Alinei
prima lor experiență într-o vacanță pe litoral, când copiii de
la Familia AMURTEL au plecat timp de cinci zile la Marea
Neagră! Copiii din Familia AMURTEL provin în mare parte din
familii foarte sărace, dezorganizate, afectate de alcoolism și
violență domestică. 

Înainte de a veni la Familia AMURTEL, ei nu au experimentat
niciodată vacanțe sau alte plăceri simple ale copilăriei pe
care majoritatea dintre noi le considerăm normale. Copiii au
fost fericiți să-și petreacă zilele săpând în nisip, înotând în
mare și stând la soare. Timpul petrecut în natură este
fundamentat pentru ei. Mulțumesc!

CINCI ZILE LA MARE SI LA SOARE
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Multumim marii noastre

familii de sponsori!

Donatorii majori din 2019:

Sponsorii nostrii lunari:

Verein Kinderheim Panatau
Jannsen "Your Choice Challenge"
Amgen matching donation of Raymond Deshaies
AMURTEL USA
Amici Nel Mondo
AMURT Italia
Cooperativa Sociala Marcovaldo
Rosemary Deshaies
Vishvabandhu Valeriano Cheittini
Sudiipa Mara Grandinetti
Zonnelicht School, Holland
Original Marines Bucuresti
Leroy Merlin
Ovidiu Ro
SC Constar Grup
SC Piccoli Passi SRL
01 Jobs RBS SRL
Agroconcept
Evida Concept Line
SIF Moldova
SISTEC Next Docs 
Ashok Dorairaja 
Raluca Mohanu

Jiitendra Antonio Gino, Camelia Constantin, Juliette Deshaies, Mihaela Daranga,
Mahima Light, Deepa Patel, Olivia Codruta Boar,,Alexandru Toni Cretu,
Brahmamaya Beatriz Casteres Olarreaga, Istadeva Eric Mager, Vijaya Birgit
Lambjerg Hansen, Naveen Joshi, Lismarie Quinones, Cirasmita Cyndi Buchanan,
Gayatrii Gaia De Muro, Miirabai Mirella Protti, Yaduranii Yolande Koning, Rekha
Ruai Gregory, Chiranjiiva Goldberg, Karen Bluemcke, Dada Jagadhiishananda, 
 Vivek Bruce Mc Ewen, Nirmala Clare Boland, Alessandra Giacomelli,
Shuddhatman Hideo Nagashima, Samarpan Petter Nataas, Divyajyoti Edward
Mogstad, Vanda Pasolini, Shanti Sandra Jimenez Gonzalez, Carolina Lambiase, 
 Ainjali and Tanmaya, Sarita Devii Sara Joppi, Amrita Alexia Martinelli, Madhavii
Ada Merz, Cezara Cioloboc, Robert Eklund, Bhaktidevii Michela Urbani, Cristina
Mevi, Marc Deshaies, Gunatiita Gerda Dufwa, Laura Liduma, Pashupati Steven
Landau, Lalita Lucia Tomassetti, Manika Miria di Marco, Karun Christian
Franzelin, Eddy Edel, Chandravati Chastity Rodriguez-Hamilton, Corina Maria
Cincan, Rudranii Ruth Li, Vishala Baker,  John Riley, Mahima Laura Sarnella,
Perrone Patrizia, Rainjan Alvarez, Elia Amristara Crucianu, Maria Stoica, Romel
Adrian Neagu, Kasza Paraschiva Monica, Liliana Ariton, Jayanti Devi  Thompson,
Lavinia Gavrila-Sturza, Vishvamitra Sid Jordan, Eleonora Di Lauro, Ana Maria
Pistol, Laura Mihaes, Sonali SSun, Nicoleta Nedelcu, Dan Teleanu, Gurumayii
Chiara Tarracchini, Dan Gross, Surabhi Sermin Boekhoven, Pamela Incao,
Vasudeva Lasse Tandero, Madhuliika Michele Renee, Liliana Lia Comanescu,
Lucia Quiroga, Genevieve Mason, Bogdan Woicehovski, Pranatosh Pietro
Orofino, Liilamaya Mark Benson, Nityaprema Ting Hessellund, Anasuya
Ingibjorg Karlsdottir, Ashutosh Giustino Passalacqua, Marisa Martinelli, Ingrid
Nogara, Vitrano Erika, Rui Oliveira, Cristi Marius Mazilu, Jeff Chen, Laksman
Robert Eklund, Arjuna Edward Moan, Shravana Shaman Hatley, Amala Asia
Gayatao, Gouri Ghosh, Jessica House, Raghava Randy Goldberg, Simona
Mihaela Hristea, Rashmii Marjolein Moeijes
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