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Cuvânt înainte

“Povestea noastră începe de la oameni. Oameni care, prin suflet și
energie, au decis că pot contribui cu mai mult la dezvoltarea comunității.
Acum 2 ani de zile, membrii fondatori, Mioara și Gheorghe Ciubotaru au
pus bazele Fundației Alfa, Suflet și Energie, organizație a cărei misiune
este de a sprijini comunitățile defavorizate și de a contribui la progresul
educațional, social și cultural.

Prin proiectele și acțiunile implementate reușim să dăruim societății o
schimbare în bine și să îmbunătățim viața oamenilor aflați în dificultate.
Educația este un pilon important în societatea noastră, fapt pentru care
ne concentrăm atenția către acele proiecte menite să sprijine copii și
tineri în dezvoltarea lor personală și profesională.

Activitatea Fundației Alfa, Suflet și Energie este finanțată prin
sponsorizări din cadrul grupului de firme Electroalfa, însă o contribuție
importantă o au și angajații din cadrul acestor entități prin direcționarea
anuală a procentului de 2% din impozitul pe venit.

Ne-am propus să continuăm această poveste și an de an să reușim să
schimbăm în bine oameni, comunități și vieți. Vă invităm să parcurgeţi
în paginile care urmează o prezentare a celor mai importante activități
realizate în anul 2015.

Mulțumim tuturor celor care s-au alăturat organizației noastre prin
diverse contribuții sau donații și suntem recunoscători că putem face
lucruri minunate împreună.”

Cu prietenie,
Fundația Alfa, Suflet și Energie.
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Despre noi

Structură
organizatorică

CONSILIUL DIRECTOR
PREȘEDINTE
Mioara Ciubotaru
VICEPREȘEDINTE
Maria Ciubotaru

Fundația Alfa, Suflet și Energie este o organizație nonguvernamentală și non-profit, cu caracter umanitar și
educativ general, parte a grupului de firme Electroalfa.
Fundația este independentă de operațiunile comerciale
ale grupului Electroalfa și distinctă ca entitate juridică.
Activitatea fundatiei este focusată către domeniile educație,
societate și cultură.

MEMBRU
Ana David

MISIUNE

DIRECTOR EXECUTIV

• Previne și ameliorează suferința comunităților
defavorizate, prin mobilizarea voluntară și generozitatea
donatorilor săi.

Manuela Gheorghiu

Fundația Alfa, Suflet și Energie:

• Inspiră alegerile morale ale celor aflați în dificultate,
prin contribuția adusă nivelului de educație, facilitarea
integrării sociale, respectiv promovarea valorilor culturii
locale.
VIZIUNE
Dăruirea față de semeni și dragostea autentică față de adevăr
și viață sunt cele mai puternice forțe ale schimbării în bine.
VALORI
Alfa (Cunoaștere și Discernământ), Suflet (Blândețe și
Generozitate) și Energie (Optimism și Empatie) – contra
ignoranței spirituale, suferinței și sărăciei materiale.
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Fabrica de Excelență
Program burse private de studiu

BENEFICIAR

22 elevi, studenți și masteranzi
(ediția 2014-2016)
7 studenți și masteranzi
(ediția 2015-2016)
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

ediția I: mai 2014- iulie 2015
ediția a II-a: mai 2015- iunie 2016
SCOP PROIECT

Susținerea excelenței și a
performanței tinerilor care aspiră la
o carieră de succes și au nevoie de
susținere financiară.

Programul Fabrica de Excelență ediția 2015-2016 se
adresează în principal studenților și masteranzilor, care
urmează cursurile facultăților de profil tehnic și economic,
oferindu-le burse private de studiu, dar și posibilitatea de a
efectua un program de internship în cadrul grupului de firme
Electroalfa.
Aceste burse sunt destinate pregătirii didactice a tinerilor,
în vederea susținerii participării lor la concursuri, competiţii
naționale sau internaționale, olimpiade, proiecte școlare
sau educative, perfecționare și formare, achiziții materiale
didactice, etc.
Programul a debutat în luna mai 2015, iar înscrierile s-au
făcut prin depunerea unui dosar de candidatură, prin care
aplicantul și-a prezentat portofoliul educațional și motivația
de a obține bursa.
În urma analizei dosarelor de candidatură au fost desemnați
7 bursieri, studenți sau masteranzi. Valoarea burselor este de
4.500 lei/an și s-a acordat în tranșe lunare pe parcursul anului
școlar 2015-2016.
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Ce înseamnă să fii bursier în cadrul
Fabrica de Excelență?
Bursa acordată m-a ajutat în decursul anului IV de studiu să îmi achiziționez cărți
și materiale pentru realizarea lucrării de licență, ce a fost apreciată de comisia
de examinare cu nota maximă, aceasta oferindu-mi șansa de a valorifica timpul
liber pentru studiu, aprofundare și aplicare a cunoștințelor în diversele proiecte
la care am participat în cadrul facultății.
Mulțumesc fundației pentru încrederea și ajutorul acordat, fiind o reală plăcere
de a fi participant al acestui program ce conferă șanse de reușită pentru viitorii
absolvenți.
Aursulesei Gabriel

Calitatea de bursier în cadrul programului Fabrica de Excelență mi-a oferit nu
doar sprijinul financiar pentru continuarea performanței, dar și încrederea în
propriile forțe. Când cineva îți apreciază rezultatele și te sprijină necondiționat,
te va determina să muncești mai mult, să îți dorești mai mult, să ai mai mult
curaj, să continui și atunci când dai greș. Fabrica de Excelență mi-a acordat
acestă posibilitate, a contribuit la educația mea profesională și emoțională.
Aș dori să știu că programul va continua și tot mai mulți studenți vor face
performanță sub acoperișul Fabricii de Excelență.
Butacu Ionuț

Mulțumesc Fundației Alfa, Suflet și Energie pentru susținere!
Programul „Fabrica de Excelență” a reprezentat un suport pentru educația mea.
Bursa privată de care am beneficiat a permis focalizarea întregii mele atenții
pe studiile universitare și acest lucru s-a reflectat în rezultatul de finalizare a
studiilor de licență. Totodată, acest program a fost un factor motivațional,
deoarece mi-au fost recunoscute rezultatele și meritele.
Ciornohac Loredana

Pentru mine a fost o onoare sa fiu implicată în acest program întrucât, în primul
rând m-am simţit o „excelenţă”, un student valoros în care o companie este
dispusă să investească pentru ca mai târziu să ajung o profesionistă în domeniul
pentru care mă pregătesc, iar în al doilea rând m-am bucurat să fiu apreciată de
o firmă locală de prestigiu la nivel național, dar și internațional. Această bursă a
fost un impuls pentru mine: mereu să fiu ambiţioasă şi să aspir spre mai bine.Mă
simt recunoscătoare pentru această oportunitate.
Hrițuc Adelina
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Bursa Fundației Alfa, Suflet și Energie a reprezentat pentru mine o oportunitate
de a reuși să mă perfecționez în continuare. Am primit nu doar un ajutor
financiar, ci practic timpul și stabilitatea necesară pregătirii pentru concerte,
cursuri și workshop-uri internaționale. Îmi continui cursa către visele mele și
datorită vouă. Vă mulțumesc!
Oprea Sabina

Acest program a reprezentat un ajutor în atingerea propriilor idealuri. Încă nu
am ajuns acolo unde îmi doresc să fiu, dar sunt sigură că mă aflu pe drumul cel
bun, iar pentru aceasta mulţumesc Fundaţiei Alfa, Suflet şi Energie. Acest an
a fost o continuă provocare pentru mine, iar astfel am reuşit să-mi depăşesc
limitele la care nici nu aş fi crezut că o să ajung. A fi bursier în cadrul acestul
program mi-a asigurat confortul necesar pentru a mă putea concentra în
principal pe facultate şi pe toate oportunităţile oferite de mediul academic.
Poamă Neagră Roxana

Fundația Alfa, Suflet și Energie, încă din 2014, reprezintă un adevărat sprijin
în activitățile mele universitare, cât și în celelalte activități desfășurate în
domeniiile Robotică, Mecatronică și Automatică. Cu ajutorul acestui sprijin,
am putut dezvolta noi proiecte mult mai laborioase și am putut evolua mult
mai rapid în activitățile de studiu, cercetare și dezvoltare personală. Ca și
proiecte pot enumera: Imprimanta 3D, Robotul Umanoid la scară reală (în acel
moment unic in România), Robot pentru stingerea incendiilor, robot realizat în
colaborare cu ISU Râmnicul Vâlcea, Tanc șenilat terestru ce poate comunica cu
o dronă aeriană având ca funcții scanarea perimetrelor și rezolvarea autonomă
a problemelor (proiect realizat în calitate de coordonator), Robot conceput
pentru verificarea stării șinelor de la metrou (proiect realizat prin colaborare cu
Metrorex în calitate de coechipier).
Implicit, tot cu ajutorul fundației, pentru a susține și pentru a transmite mai
departe deprinderile acumulate, am început să pun bazele unui club de robotică
în interiorul facultății și un alt club la Liceul Internațional de Informatică
București. Suntem la început, dar am obținut numeroase premii destul de
importante, cel mai recent concurs fiind în Franța (MILSET Expo-Sciences
Europe, 2016) unde proiectul nostru a fost foarte apreciat atât de juriu cât și de
diverși oameni din domeniu .
Sprijinul Fundației Alfa, Suflet și Energie a reprezentat un factor major în
dezvoltarea mea personală, cât și în dezvoltarea a peste 10 studenți și 30 de
elevi, mici roboticieni, pe care i-am avut sub îndrumare.
Voiniciuc Constantin
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Tabăra de scriere creativă Alpha Ediția I 2015
Cursuri de proză și poezie

BENEFICIAR

12 elevi din învățământul liceal
din județul Botoșani cu potențial
creativ
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

Mai - Septembrie 2015
SCOP PROIECT

Susținerea, dezvoltarea și
promovarea tinerilor care dau
dovadă de talent literar.

Fundația Alfa, Suflet și Energie a organizat în perioada
18-22 iunie la Ipotești prima ediție a proiectului Tabăra de
scriere creativă Alpha. Deschiderea oficială a taberei a avut
loc la Memorialul Ipotești Centrul Național de Studii Mihai
Eminescu, Amfiteatrul Laurențiu Ulici. La eveniment au luat
parte membrii fondatori ai Fundației Alfa Suflet și Energie,
participanții la tabără și trainerii cursurilor de proză și poezie,
scriitorii Dan Lungu și Svtelana Cârstean.
Programul taberei a inclus cursuri și exerciții practice, un cerc
literar, excursii în împrejurimi și vizitare obiective turistice
de interes din orașul Botoșani. În cadrul cursurilor de scriere
creativă, participanții la tabără au avut oportunitatea de a
învăța tehnici de scriere, de a-și pune în valoare talentul, de
a primi feedback constructiv, de a-și transpune emoțiile în
scris.
Cercul literar organizat în penultima zi de tabără a avut ca
invitați scriitorii: Gabriel Alexe, Nicolae Corlat, Vasile Iftimie,
Petruț Pârvescu, Cristina Șoptelea. În cadrul evenimentului,
tinerii au citit din creațiile proprii realizate la tabară, au
discutat textele compuse, au interacționat și au primit sfaturi
de la scriitori consacrați.
Sub îndrumarea mentorilor Dan Lungu și Svtelana Cârstean,
tinerii au publicat într-o antologia de proză și poezie propriile
creațiile literare. Antologia “Ce tot atâtea îmbrățișări” a fost
lansată în cadrul unei conferinței de presă în luna septembrie.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul Municipiului Botoșani
și al Consiliului Local Botoșani. Proiectul beneficiază de
o finanțare de 56% din partea Municipiului Botoșani și al
Consiliului Local Botoșani și 44% contribuția Fundației Alfa,
Suflet și Energie.
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Testimoniale participanți tabără
Secțiunea Proză
“Această tabără a fost o experiență minunată. Am reușit să aflu părerea unui specialist în literatură în legătură cu creația mea, și am primit o
mulțime de sfaturi constructive. Am învățat o mulțime de tehnici de scriere și analizare o textului. Dacă este un lucru care l-aș fi schimbat la
tabără, acela ar fi durata. Deși în cinci zile am învățat o mulțime de lucruri noi, mi-ar fi plăcut să fi stat cel puțin o săptămână.
De asemenea, vreu să-l felicit pe domnul Dan Lungu pentru metoda de selectare a textelor. Am cunoscut o mulțime de tineri talentați, plini
de idei, de la care am învățat multe. Mulțumesc mult pentru că mi-ați oferit ocazia de a participa în această tabără.”
Sabina Atodiresei
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani,
Clasa a X-a

“Una dintre primele lecții învățate în cadrul taberei a fost despre originalitate, despre cum un autor își creează ,,o lume ficțională originală’’.
Totuși, deși mă simt obligată să nu o fac, voi spune în cel mai clișeic mod posibil că tabăra ,,Alpha’’ mi-a (ne-a) schimbat felul de a trăi. Pe lângă
faptul că mi-a dăruit încrederea în mine de care aveam deosebită nevoie, m-a făcut să realizez că scrisul e mai mult decât idei și sentimente
puse în cuvinte. De asemenea, am cunoscut oameni pe care mi-aș dori să-i fi cunoscut de-o viață, deoarece de la primele discuții mi-am dat
seama cât de diferiți și, în același timp, cât de asemănători suntem unii cu alții.
Poate că încă nu mi-am format o proprie identitate literară și încă nu sunt absolut sigură de ceea ce scriu, dar trainerii, care ne-au fost mai
mult decât simpli profesori, m-au asigurat, involuntar, că o voi face. Deși tabăra s-a terminat, iar, de-a lungul timpului, unele amintiri vor
dispărea, am motive să cred că ceea ce am învațat cu toții în tabără va vibra în eternitate.”
Ilinca Brehuescu
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani,
Clasa a XI-a

“În tabăra Alpha mi-a plăcut totul, pornind de la familiaritatea cu care comunicau trainerii şi organizatorii cu noi, până la cursurile foarte
interesante, orele de lucru individuale şi momentele de relaxare în cadrul noului grup de prieteni format. Cel mai mult m-au surprins trainerii,
doamna Svetlana Cârstean şi domnul Dan Lungu, care mi-au devenit foarte dragi. Fiind la secţiunea proză, l-am avut ca trainer pe domnul
Dan Lungu, care m-a ajutat să-mi descopăr punctele forte şi pe cele slabe ale prozei pe care o scriam la momentul respectiv, mi-a recomandat
cteva cărţi pe care un prozator trebuie să le citească, m-a ajutat să găsesc cărţi apropiate stilului meu.
Nu am crezut niciodată că un om se poate implica atat de mult în şlefuirea unui copil în doar cinci zile! Şi doamna Svetlana Cârstean, chiar
dacă nu făceam parte din secţiunea la care era dumneaei trainer, mi-a “strecurat” câteva sfaturi în timpul liber, fapt ce m-a bucurat foarte
mult. Am învăţat că proza constă în “sclipire”, în acel ceva care să fascineze cititorul. În aceste cinci zile mi-am schimbat radical felul de a scrie
proză şi am învăţat că fiecare trebuie să-şi exploateze talentul la maxim pentru a avea succesul dorit.
Pe tot parcursul taberei m-am simţit ca într-o familie caldă şi primitoare de care nu m-aş mai fi despărţit vreodată, unde am învăţat multe
lucruri pe care nu le-aş fi dobândit pe cont propriu. Aş reveni cu drag, oricand, în familia Alpha. Consider ca acestei tabere nu i-a lipsit nimic.
A fost exact aşa cum mi-am dorit să fie. Ba da, a lipsit ceva: a fost prea scurtă!”
Ana Maria Gîbu
Colegiul Naţional ”Grigore Ghica” Dorohoi,
Clasa a XII-a

10

Testimoniale participanți tabără

“Vreau să vă spun că singurul defect al taberei este durata ei. Mi-ar fi plăcut să fi fost mai lungă, căci sunt sigură ca nu m-aș fi plictisit. Domnul
Dan Lungu este un om extraordinar. M-a uimit prin modul lui de a vorbi, de a explica și de a ne face să înțelegem lecția, dar și prin memoria
lui uimitoare. Știu că vorbeam în a treia seară cu colegele mele și ziceam cum ar fi să își aducă aminte ceva din prima noastră compunere, iar
a doua zi chiar a făcut o mică observație legată de așa ceva. Acel moment a fost pe atât de comic pe atât de impresionant. Mulțumita lui am
învățat cum să fiu mai exactă în scrierile mele, care este punctul meu forte și că se poate scrie despre absolut orice. Totuși, aș vrea să subliniez
că și doamna Svetlana Cârstean este minunată. Mereu cu zâmbetul pe buze de fiecare dată când am văzut-o sau am vorbit cu dumneaei
emana fericire peste tot și îmi pare rău ca nu am apucat să o cunosc mai bine.
Au fost cinci zile pe care le-aș putea retrăi la nesfârșit fără să mă satur. Am cunoscut niște persoane cu care cel mai probabil voi ține legătura
o perioadă destul de bună de timp, persoane care m-au fermecat prin felul lor de a fi, de a gândi și de a se comporta. Mi-am făcut noi prieteni,
la fel de ciudați ca mine, și sper că voi avea sanșa de a mă mai bucura de o astfel de experiență.”
Diana Florina Furnică
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Botoșani,
Clasa a XI-a

“A fost o experiență frumoasă din care am învățat nenumărate lucruti bune. Multumesc și organizatorilor pentru activitățile pe care le-au
trecut în program și pentru condițiile foarte bune în care am fost cazați. Am întâlnit oameni cu personalități diferite de la care am învățat
nenumerate lucruri. Multumesc și domnului Dan Lungu,care ne-a îndrumat și care ne-a împărtășit o parte din cunoștințele lui. Singurul defect
major al acestei tabere este ca nu a durat mai mult.”
Georgiana Iustina Ignat
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Botoșani,
Clasa a X-a

“Tabăra de scriere creativă Alpha a fost o adevărată oportunitate pentru mine să descopăr punctele forte și cele slabe în ceea ce privește
scrierea literară. Dacă aș putea participa încă o dată în această tabără, aș face-o cu mare drag. Trebuie să recunosc că am fost uimită când
am descoperit cât de multe lucruri am greșit până în momentul respectiv când scriam o compunere. Nu aș fi crezut că pe parcursul a 5 zile în
care un scriitor de renume, Dan Lungu, mi-a oferit atât mie cât și celorlalți participanți câteva sfaturi, îmi voi schimba aproape în totalitate
concepția asupra creării și analizării unei scrieri în proză. Dacă până în acel moment aș fi adăugat detalii în orice parte a unei proze, aș fi
explicat gesturile și gândurile fiecărui personaj al acțiunii create de mine, acum încerc să le evit, să pătrund în mintea personajului și să-i
transpun gândurile și sentimentele în gesturi, mimică, expresivitate, limbaj. Sunt o mulțime de lucruri pe care le-am aflat, lucruri de finețe,
care fac o scriere banală să devină o scriere ieșită din comun. Oportunitățile nu s-au încheiat o dată cu sfârșitul taberei. Dan Lungu ne-a oferit
șansa de a comunica în continuare cu el, de a-i trimite scrierile noastre și de a-i cere sfaturi.
De asemenea, datorită acestei tabere am legat prietenii frumoase cu ceilalți participanți. Serile petrecute împreună alături de domnul
Schibinshi erau asemenea scenelor din filmele americane. Eram cu toții așezați în jurul său, cântând iar el ne acompania la chitară. Focul
de tabără a fost și el martor la concertele noastre. Am avut șansa de a călări pentru prima oară la centrul de echitație din apropiere. De
asemenea, am citit scrierile noastre la o întâlnire cu scriitori renumiți din Botoșani. În urma acestei experiențe am prins curaj să scriu, să-mi
expun gândurile și comunic cu mai multă ușurință.”
Ruxandra Ioana Luca
Colegiul Naţional ”A.T. Laurian” Botoșani,
Clasa a X-a

11

Testimoniale participanți tabără
Secțiunea Poezie
Tabăra Alpha- am petrecut 5 zile de neuitat alături de oameni de neuitat. Unde? Ipotești, printre locurile natale ale lui Eminescu. Mi s-a părut
interesant că am fost învățați de către scriitoarea Svetlana Cârstean - ne-a fost o prietenă devodată și un confident pe cinste - să fim noi
înșine. Nu știam că poezia înseamnă să scrii folosind orice cuvinte, idei și limbaj dorești, dar, mi s-a demonstrat fix contrariul. Totodată, miam făcut prieteni și am descoperit că pentru a scrie bine trebuie să te comporți bine și să uiți de limitele pe care ți le impui. Mi-a plăcut foarte
mult, mai ales faptul că, în mai puțin de o săptămână am reușit, toți cei prezenți să formăm un colectiv unit, un tot unitar, care se păstrează
în continuare. Ideea de cerc literar, în care ne-am citit creațiile și ne-am răspuns întrebărilor unul altuia mi s-a părut genială! Fără a mai spune
că am avut și o mascotă - un cățel de câteva luni, care în mod profilic s-a numit Alpha.
Vreau să le mulțumesc tuturor celor cu care am intrat în contact și celor care au făcut posibilă realizarea acestei tabere. Le doresc
organizatorilor cât mai mult succes și o continuare în aceeași manieră a acestui proiect. Vreau să aud că ideea aceasta va merge cât mai
departe și vor exista cât mai multe ediții.”
Iustin Butnariuc
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Botoșani,
Clasa a X a

“Cele 5 zile petrecute la Ipotești au fost pentru mine o experiență plăcută și o nouă provocare de a-mi pune în valoare potențialul creativ.
Dacă până atunci eram obișnuită să scriu versuri cu rimă, în această tabără am fost îndrumată, și cred că într-o anumită măsură am reușit sămi schimb stilul creativ. Atmosfera a fost una caldă, prietenoasă, încărcată cu multe informații utile dezvoltării talentului meu. Optimismul,
veselia și experiența trainerului nostru m-a determinat să văd lumea cu alți ochi și să am încredere în forțele mele.”
Oana Enachi Saviuc Pavăl
Colegiul Naţional ”Grigore Ghica” Dorohoi,
Clasa a X a

“Tabăra Alpha a fost una din cele mai plăcute experiențe. Am cunoscut oameni noi, frumoși și foarte capabili, am avut parte de cei mai
buni traineri și chiar am avut ce învăța de la ei. Observațiile lor au fost la obiect, folositoare și foarte clare, am început să îi apreciez în mod
deosebit, mai ales pe doamna Svetlana, pe care am cunoscut-o personal și mi-a lăsat un gust dulce după ce s-a terminat tabăra. Nu cred că
sunt aspecte neplăcute, în afară de faptul că a durat prea puțin.
În grupul nostru de artiști, a fost o atmosferă pe care sigur nu o vom uita, s-au legat prietenii acolo și cu siguranță vom ține legatura și ne vom
citi cărțile peste câțiva ani! Pot spune cu un zâmbet foarte larg: mai vreau în tabăra Alpha!”
Georgian Nechifor
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani,
Clasa a XI a

“Nici nu pot să spun ceva despre tabără. Doar unul dintre cele mai sincere “mulţumesc-uri” din care le-am spus eu. Svetlana e cea mai
şmecheră creatură de la Iron Man încoace şi toată lumea care a fost implicată în organizarea taberei au dovedit că sunt şi pot crea super-eroi.”
Claudiu Cătălin Repciuc
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani,
Clasa a XI a
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Testimoniale participanți tabără

“În tabără a fost fain! Am fost cazați la Pensiunea „Floare albastră “, unde orele parcă zburau și am cunoscut oameni frumoși pe care sper
să-i reîntâlnesc. Domnul Ludovic a fost mereu cu noi și ne-a bucurat auzul în fiecare zi cu vocea și chitara sa. Eu am făcut parte din secțiunea
„Poezie“ și-i mulțumesc doamnei Svetlana Cârstean pentru că ne-a ajutat, pe fiecare, să putem descoperi „cât ne poate ridica de la pământ
poezia“, pentru cărțile pe care ni le-a oferit, pentru atenția și timpul acordat nouă.
Mulțumiri organizatorilor și celor care au dat viață acestui proiect. A fost o experiență grozavă!”
Alexandra Ioana Nencu
Liceul Tehnologic Bucecea,
Clasa a XII a

“Tabăra de scriere creativă a fost excepţională, deşi, consider că este cam impropriu să vorbesc despre ea la trecut, deoarece pentru mine,
ea încă există, datorită faptului că s-au cimentat relaţii puternice intre toţi cei implicaţi, de la participanţi, până la trainerii de o valoare
inestimabilă, şi la persoanele care au făcut posibil acest eveniment .
De asemenea, tabăra a reprezentat pentru mine o oportunitate de a îmi dezvolta capacităţile creative, dar şi de a cunoaşte oameni
extraordinari. Asumându-mi riscul de a suna clişeic, doresc să menţionez că îmi pare rău că tabăra a durat doar cinci zile.”
Claudiu Cătălin Repciuc
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani,
Clasa a XI a

“Nici nu pot să spun ceva despre tabără. Doar unul dintre cele mai sincere “mulţumesc-uri” din care le-am spus eu. Svetlana e cea mai
şmecheră creatură de la Iron Man încoace şi toată lumea care a fost implicată în organizarea taberei au dovedit că sunt şi pot crea super-eroi.”
Theodor Paul Șoptelea
Colegiul Naţional ”AT Laurian” Botoșani
Clasa a XI a
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Amenajarea unei săli de cantină și asigurarea unei mese calde
Proiect Social

BENEFICIAR

30 elevii cu cerințe educative
speciale din cadrul Liceului
Tehnologic Special Sfântul Stelian
Botoșani, care provin din medii
defavorizate
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

Septembrie 2014- iunie 2015
SCOP PROIECT

Sprijinirea elevilor care au
dificultăți financiare și în cazul
cărora există riscul de a abandona
școala.

Liceul Tehnologic Special Sfântul Stelian din Botoșani
este o instituție de învățământ ce desfășoară activități de
pregătire a peste 200 elevi cu cerințe educative speciale
(elevi cu diferite grade de deficiență mintală sau dificultăți de
învățăre), începând cu clasa pregătitoare până în clasa a XII-a.
Pentru elevii incluși în proiect, cantina este un ajutor
esențial, masa caldă la prânz reprezentând unul din motivele
principale de a frecventa școala.
În anul 2014 am amenajat o sală de cantină dotată și utilată,
astfel încât elevii să poată lua masa în condiții propice, în
sistem de catering. Sala are o capacitate de 50 de locuri,
iar lucrările au constat în înlocuirea ușilor, a geamurilor,
refacerea pereților și a instalației electrice, montare gresie
și faianță, achiziție boiler electric, mobilier (mese, scaune,
dulapuri), veselă, amenajare oficii baie și bucatarie, precum
și pictură decorativă pereți. Serviciile de catering au fost
asigurate de Restaurant Coana Mare Botoșani, care a sprijinit
proiectul prin acordarea unor meniuri suplimentare față de
cele contractate. Elevii au beneficiat de această masă caldă la
prânz pe parcursul anului școlar 2014-2015.
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Acționăm cu energie, dăruim din suflet
Campanie umanitară

BENEFICIAR

22 vârstnici și familii cu nevoi
speciale
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

În preajma Sărbătorilor Pascale am pregătit coșuri pentru
22 vârstnici și familii cu nevoi speciale. Pachetele au inclus
alimente tradiționale, dar și produse de curățenie sau igienă
personală.

Aprilie 2015
SCOP PROIECT

Sprijinirea familiilor și vârstinicilor
cu nevoi speciale din comunitatea
locală

Un sprijin important în această acțiune au oferit angajații
grupului de firme Electroalfa, care au contribuit cu diverse
donații.
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De sărbători dăruiește
Campanie umanitară

BENEFICIAR

54 copii, familii nevoiașe din
comunitatea locală
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

Decembrie 2015
SCOP PROIECT

Sprijinirea familiilor și vârstnicilor
cu situații financiare și sociale
deosebite

Susținuți de angajații grupului de firme Electroalfa, am
colectat în luna decembrie donații pentru familii nevoiașe
din comunitatea locală. Beneficiarii campaniei au primit
decorațiuni de Crăciun, jucării și articole de îmbrăcăminte.
Împreună am reușit să aducem bucurie în casele acelor familii
și am fost răsplătiți cu zâmbete și emoții.
Un alt proiect de Crăciun al fundației a constat în oferirea
unor pachete pentru 54 copii, care au inclus ghiozdane
echipate cu rechizite școlare, dar și dulciuri.
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Atelier fotografie copii
Proiect educațional

BENEFICIAR

10 copii cu vârsta cuprinsă între 6
și 10 ani
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

Iunie 2015
SCOP PROIECT

Dezvoltarea creativității și a
observației copiilor

Fundația Alfa, Suflet și Energie a organizat în luna iunie un
atelier de fotografie pentru copii în aer liber.
Copiii interesați de domeniul fotografiei au avut ocazia
de a participa în mod gratuit la un curs introductiv în arta
fotografică sub îndrumarea unui specialist în domeniu.
Cursul a inclus prezentarea noțiunilor introductive: tipuri
aparate, expunere și elemente, moduri aparat, distanța și
modul de focalizare, genuri fotografice, jocuri educative
interactive, exerciții foto practice: fotografii portret, peisaj,
natură statică, feedback pentru fotografiile realizate, oferirea
unui suport de curs și materiale suplimentare.
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Excursie educațională și recreativă copii
Proiect educațional

BENEFICIAR

36 copii cu vârsta până în 14 ani
PERIOADĂ DESFĂȘURARE

Aprilie 2015
SCOP PROIECT

Îmbunătățirea calității vieții copiilor
prin participarea la activități
educative extrașcolare; dezvoltarea
capacităţilor de interrelaţionare şi
socializare a copiilor

Fundația Alfa, Suflet și Energie Energie a organizat o excursie
educațională și recreativă pentru copii la Moșia Cai de Vis
(Vârful Câmpului, Botoșani), având ca scop îmbunătățirea
calității vieții copiilor prin participarea la activități educative
extrașcolare și dezvoltarea capacităţilor de interrelaţionare şi
socializare a copiilor.
În excursie au participat 36 de copii, însoțiti de membrii
echipei fundației.
În cadrul acestei excursii copii au vizionat un spectacol de
sărituri la obstacle oferit de caii din centru, au interacționat
cu animalele din ferme, au gustat din produsele tradiționale
realizate la fermă, au participat la concursuri și s-au relaxat în
mijlocul naturii în pădurea verde de lângă moșie.
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Alte activități

Gala Premiilor de Excelență în Educație, Ediția 2015
Sprijin organizare
Minicentrul „Casa Ruxandra”, Botoșani
Acoperirea cheltuielilor de funcționare/întreținere timp de 1 an
Brîndușa Grigoriu, lector universitar doctor
Finanțare proiect tipărire carte „ Actes d’émotion, pactes d’initiation : le spectre des fabliaux”
Dan Leonte
Premiere obținere medalie argint olimpiada națională de matematică
Parohia Schit Orășeni
Asigurare transport pentru un grup de 27 tineri și adulți în vederea organizării excursiei la Sihăstria Putnei
Festivalul Național de Muzică Folk pentru copii și tineret Seri Melancolice Eminesciene ediția 2015
Sponsorizare premii festival: Premiul I și Premiul special
Asamblul Folcloric Doina Costeștilor
Sprijin achiziție materiale și costume populare

Sprijin cazuri medicale sau sociale pentru 10 beneficiari

19

Date financiare 2015

Investiții în proiecte

Lei

PROIECTE

188.077

Educație

113.621

Social

69.456

Cultură

5.000

COSTURI ADMINISTRATIVE
(publicitate, consumabile,
protocol, studii și cercetare,
personal, taxe și impozite,
comisioane bancare)
Total

2.49%

56.65%

12.488

200.565

LEGENDĂ
Educație Social
Administrativ

6.23%

34.63%
Cultură

Surse de venit

Lei

Companii

133.410

Finanțări fonduri publice

18.693

Persoane fizice

12.061

Total

164.16

7.35%

11.39%

LEGENDĂ
Companii Persoane fizice
Fonduri din dobânzi

81.27%
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