
	
 R A P O R T  A N U A L  A N  S C O L A R  2 0 1 1 - 2 0 1 2	


L

Clubul TIP (Tinerii Isteti din Panatau) a 
fost infiintat in anul 2011 si a avut ca 
obiectiv antrenarea tinerilor de 16-18 

ani sa-si asume responsabilitati in 
comunitatea lor. Anul acesta clubul si-a 
continuat activitatea, de data aceasta 
fiind implicati beneficiarii Centrului de 

Zi “Izvorul Sperantei”, precum si copiii 
de la “Familia Amurtel”. In acest scop 
am depus un proiect a Consiliul 

judetean Buzau, care a si fost aprobat, 
in care am so l ic i ta t finantare .               
P ro i ec tu l a avu t c a ob i ec t i ve 

prinacipale: provocarea copiilor sa 

lucreze in echipa, dezvoltarea empatiei 
fata de ceilalti membrii ai societatii si 
grija fata de mediul  care traim. 

    Una dintre activitati menite sa 
trezeasca in copii dorinta de a proteja 
mediul inconjurator, a fost actiunea de 
strangere a gunoaielor de pe malul 

micului rau ce trece prin centrul 
comunei. Micii ecologisti au fost 
incantati de rezultat si au spus ca ii vor 

“trage de urechi” pe cei pe care ii vor 
vedea aruncand gunoaiele in alte locuri 
decat cele amenajate special in acest 

scop.

   In scopul insuflarii empatiei fata de 
semeni, precum si a invatarii prepararii 
unui meniu, copii au pregatit pranzul 

pentru 10 batrani din comunitate. Ei au 
realizat acest lucru cu banii stransi in 
urma organizarii unei seri dansante 
pentru copii de varsta lor. Dupa ce au 

gatit pranzul si l-au pus la casolete, au 
mers la batrani acasa sa le duca 
mancarea. Bucuria de pe fetele 

batranilor, lacrimile din ochii si urarile 
de sanatate primite din partea lor, au 
fost cea mai mare rasplata primita de 

copiii implicati.

Micii ecologisti din Clubul TIP curata malul raului

OFERA UN VIITOR MAI BUN 
COPIILOR DIN PANATAU PRIN 
SPRIJIN LA TEME, MASA CALDA 
SI ACTIVITATI 
EXTRACURRICULARE PENTRU A 
DEZVOLTA IN EI DORINTA DE 
CONTINUARE A STUDIILOR 

CLUBUL TIP A FACUT UN MOZAIC 
DIN FAINTA SPARTA

COPIII DIN CLUBUL TIP AU 
IMPARTIT MANCARE BATRANILOR

AU PREGATIT ZARZAVAT PENTRU 
IARNA

IZVORUL SPERANTEI



“IZVORUL SPERANTEI “ este un 
centru de zi pentru copii si se afla in 
comuna Panatau, judetul Buzau. 
Dorind sa isi  aduca aportul la 
dezvoltarea rurala, Asociatia de Ajutor 
AMURTEL Romania a initiat un 
proiect pentru crearea unui centru de 
zi.  Astfel ca in  septembrie 2007, in 
par teneriat cu Pr imaria s i cu 
Cooperating Netherlands Fundation 
(CNF), Asociatia de Ajutor AMURTEL 
a inaugurat in comuna Panatau  
C e n t r u l d e Z i p e n t r u c o p i i  
“IZVORUL SPERANTEI.”

Beneficiarii acestui proiect sunt copii 
care provin din familii cu probleme 
economice sau sociale si sunt elevi ai 
Scolii Generale din comuna. Serviciile 
oferite de centru sunt: o masa calda, 

s p r i j i n l a t e m e s i a c t i v i t a t i 
extracuriculare.

 Acest proiect joaca un rol important 
in crearea unei baze solide pentru un 
viitor mai bun acestor copii, prin 
m o t i v a r e a c o n t i n u a r i i 
studiilor ,trezindu-le bucuria de a 
invata si descoperindu-le talente 
ascunse .

       Scopul acestui proiect este de a 
sustine elevii scolii din Panatau sa  
promoveze clasa si de a scadea rata 
abandonu lu i s co l a r l a n i ve lu l 
comunitatii.

      Obiectivele principale sunt: de a 
ofer i a l imentat ie sanatoasa s i 
echilibrata si de a promova toti copiii 
in anul urmator

PREZENTAREA CENTRULUI “IZVORUL SPERANTEI”

ACTIVITATILE

SPRI J IN LA TEME

JOCUL AFARA IN CURTE

ACTIVITATI ARTISTICE

MASA CALDA SANATOASA

ACTIVITATILE  DESFASURATE IN ANUL 
SCOLAR  2011-2012

NUMAR MARE DE CERERI:
Beneficiarii servicilui social oferit de 
acest centru sunt atent selectionati 
dintr-un numar mare de cereri. In anul 
2011 cererile au crescut de la 25 pana 
la 50! Acest lucru dovedeste cresterea 
popularitatii centrului in randul copiilor.  

A C T I V I TAT I E X T R A-
SCOLARE
Una dintre activitatile preferate ale 
beneficiarilor este lucrul pe calculator. 
Anul acesta am instalat cele trei 
calculatoare primite de la o asociatie 
“ASSOCLIC” si copiii au beneficiat de 
acest serviciu..

  In cadrul proiectului Clubul TIP am 
realizat impreuna cu participantii un 
mozaic pe peretii exteriori ai cladirii 
centrului, din bucati de gresie si faianta 
sparte. Copiii s-au bucurat sa vada 
schimbarea facuta de mainile lor.

  Tot in vacanta de vara copiii au fost 
implicati in pregatirea zarzavatului 
pentru iarna.

A VENIT MOS CRACIUN 
Ca in fiecare an, de Craciun copiii au 
primit cadouri. Anul acesta Mos Craciun 
a venit cu sacul plin de la Bucuresti. 
Parintii copiilor inscrisi la gradinitele 
Rasarit au fost foarte darnici si au donat 
diferite cadouri pentru beneficiarii 
centrului.

PROGRAMUL VISTARA: 
Continuand programul de integrare 
sociala “VISTARA”, a tinerilor proveniti 
de la Centrul de plasament “Familia 
Amurtel” si iesiti de sub masura de 
protectie, anul acesta i-am avut alaturi 
pe Mircea, care acum a mers la 
Bucuresti sa isi gaseasca un job, si pe 
Elvira care inca nu este pregatita sa se 
integreze in societate. Acum lucreaza cu 
norma intreaga la “Izvorul Sperantei”, 
cu contract de munca pe o perioada 
limitata. Speram ca dupa cele trei luni in 
care va mai lucra aici sa fie pregatita sa 
isi asume responsabilitatea unui loc de 
munca stabil. Aici este de mare folos, 
dar noi dorim pentru tinerii nostri sa 
fie capabili sa-si gestioneze viata singuri.



   Pentru ca dorim ca serviciile 
oferite in centru sa fie cat mai bune, 
avem in vedere perfectionarea 
continua a personalului. Astfel ca, anul 
trecut Dorina, bucatareasa de la 
”Izvorul Sperantei” a mers la una din 
gradinitele din Bucuresti, unde a avut 
posibilitatea sa invete meniuri 
vegetariene noi. Scopul nostru este 
de a le oferi copiilor o alimentatie 
variata si sanatoasa si de aceea la 
”Izvorul Sperantei” se serveste un 
meniu ovo-lacto-vegetarian.
  In februarie 2012, directoarea 
centrului a avut oportunitatea de a 
merge, impreuna cu presedinta 
Asociat ie i de Ajutor Amurtel 
Romania, pentru 10 zile in Olanda, la 
un training pentru educatori. Acest 
lucru a fost posibil prin amabilitatea 
d o a m n e i Yo l a n d e Ko n i n g e . 
Directoarea a trait experinte noi, 
fiind  la primul zbor cu avionul, prima 
data cand pleaca de langa familie mai 
multe zile,dar si prima data cand a 

vizitat Olanda. Intr-o prezentare 
facuta pentru ceilalti educatori ai 
Asociatiei Amurtel, ea a declarat:”a 
fost o experienta inedita pentru mine 
si foarte educativa, tinand cont ca am 
regasit in acest curs solutionarea 
multor situatii cu care ma intalnesc zi 
de zi”.            
   Yolande Koninge are deschis un 
centru similar in Denbosh, Olanda, 
dar la un nivel mult mai mare. 
Trainingul s-a desfasurat in incinta 
acestui centru. In cadrul acestui 
training s-au abordat teme vizand 
legatura dintre corp si minte, moduri 
de solutionare a unor situatii ivite in 
procesul de lucru cu copiii si alte 
subiecte legate de cunoasterea 
sinelui. Dupa cele trei zile de curs, 
directoarea a avut posibilitatea sa 
participe la programul centrului din 
Denbosch, de unde a “imprumutat” 
multe idei.

SCHIMB DE EXPERIENTA - Bucuresti si Olanda

“CENTRUL DE ZI PANATAU, IN LUPTA 
CU ABANDONUL SCOLAR”

Acesta a fost titlul unui articol aparut la 
data de 25 noiembrie 2011 in ziarul local al 
judetului Buzau. Acest articol completeaza 
dorinta noastra de promovare, atat la nivel 
local, cat si in tot judetul. Tot in acest scop 
am ne-am creat o pagina de facebook, unde 
postam fotografii si anunturi cu si despre 
activitatile desfasurate in centru.

“Ziua port i lor deschise” este , de 
asemenea, un prilej de crestere a vizibilitatii 
in comunitate. Acest eveniment a avut loc 
anul acesta in luna mai, pe data de 23. 
Pentru eveniment, un grup de cativa copii 
au compus si inregistrat un cantec. 
Cantecul a venit din dorinta lor de a le 
multumi tuturor celor implicati si pentru 
conditiile oferite la “Izvorul Sperantei”.Iata 
cateva versuri:

“La centru, la centru, 

zilnic noi venim,

Haideti cu noi, 

haideti, haideti cu noi,

Aici noi cand sosim,

A doua casa noi o gasim.”

VOLUNTARI – UN AJUTOR BINEVENIT 
INTOTDEAUNA
  
Implicarea voluntarilor in proiectul nostru este un prilej de a oferi copiilor 
sansa de a cunoaste persoane straine, care provin din alt mediu si din alta 
cultura, precum si posibilitatea de a invata lucruri noi. In februarie- martie 
2012 am avut bucuria de a o avea alaturi de noi pe Lucy Lambert, o 
voluntara din Anglia. A stat la noi 6 saptamani, iar copiii s-au atasat de ea 
foarte mult. In septembrie am avut-o alaturi pe Katherine, o profesoara 
venita din America. Le-au fost de mare ajutor copiilor lectiile de engleza si 
jocurile noi invatate alaturi de ea.

In fiecare an incercam sa gasim 
solutii de marire a bugetului si 
orice venit in plus il investim in 
modernizarea cladirii. Fiind o 
cladire veche renovata, se simte 
nevoia de un adaos de 
modernism (bineinteles si util). Si 
anul acesta am inchiriat centrul 
pentru un eveniment, iar un grup 
de studenti din Elvetia s-au cazat 
4 zile. Cu banii rezultati am 

reusit sa imprejmuim curtea 
centrului cu un gard de plasa, cel 
vechi fiind putred si stricat. 
Primaria locala s-a implicat in 
aceste renovari si ne-a donat 
banii necesari inlocuirii vechilor 
usi de la intrare, cu unele de 
termopan, menite sa pastreze 
caldura pe timp de iarna. 

GENERARE DE VENITURI SI INVESTITII



Vrem sa ne exprimam multumiriile 
catre sponosori care ne au sustinut 
financiar si datorita carora proiectul 

nostru a putut continua. 

Va asteptam alaturi de noi ca sa 
vedeti ce schimbari poate aduce acest 
proiect comunitatii.  

Multumim pentru cadourile pentru 
copiii date de pariniti din gradinitele 
Rasarit in Bucuresti.

Multumim in special partenerilor 
nostri de la Consiliul Local Panatau 
pentru donatii de combustabil, utilitati 

si contributiile financiare, si Primarului 
Nicolae Stoica pentru sprijinul 
acordat. 

Multumim cu suflet tuturor 
sponsorilor internationali:

Uma Ingrid Sollai, Jyotisvar Bruce 
Boyd (USA), Lisa Dwyer (USA),  
Chandra Gupta (Taiwan), Divyamurti 
Quale (USA), Jacqueline Smith (UK),   

Christine Visconti and AMURTEL 
Italia (Fonte Nouva), Barbara Chartier 
(USA),  Gopi Fischer (Romania),  

Mandakini,  AMURTEL USA,  AMURT 
UK,  Bernadette Stokwielder,  AM 
Salorno,  AM  Trento (Italia)

MULTUMIM SPONSORILOR PENTRU SPRIJINUL ACORDAT

ECHIPA DE PROIECT:

PANATAU:

LARISA BRATUCU – DIRECTOR 

PROIECT

DORINA PASCU  - BUCATAREASA

ELVIRA LEPEDAT SI MIRCEA 

COSCODAR - SUPRAVEGHETORI

BUCURESTI:

DIDI A. DEVAPRIYA – STRANGERI 

DE FONDURI,  PR, COORDONARE

DIIPANI HALANGESCU– TRAINING, 

SPRIJIN ADMINISTRATIV 

RAPORT FINANCIAR 
Sept 2011 - Aug 2012

INTRARE EUROS

AMURTEL 5716,67

Consiliul local Panatau 5261,90

Generare de venituri 523,81

Finantare - Consiliul 
judetan Buzau

714,29

TOTAL 12216,67

CHELTUILE EUROS

Mancare 2324,40

Consumabil 709,51

Reparatii 807,26

Salariile + taxe 6742,86

Transport 110,05

Activitatii Club TIP 553,60

Autorizati 751,90

TOTAL 11999,57


