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Dragi cititoare, dragi cititori,

o vara „fierbinte“ a trecut. Acum 
putem sa lucram din nou in 
atelier. Asta nu inseamna ca pana 
acum nu am lucrat, dar din cauza 
temperaturilor ridicate, a trebuit sa topim ceara 
afara, in curte. Altfel ne-am fi „copt“ toti in 
atelier.

Temperatura o fost buna cand am fost cu tinerii 
la munte. Impreuna cu un grup mai mare am fost 
la Pralea in nord-estul Romaniei. Mai mult la 
pagina 3. 

De cateva saptamani, a inceput pentru noi deja 
timpul Craciunului. Este putin neobisnuit cand 
la temperaturi de aproape 40 de grade la umbra, 
faci lumanari sub forma de brazi. Din experienta 
anilor trecuti, ne-am hotarat insa sa incepem 
anul acesta mai devreme pentru ca sa le putem 
oferi fanilor lumanarilor din Bucuresti o oferta 
cat mai mare.

Despre toate acestea, puteti citi in numarul 
actual al revistei noastre. Va dorim lectura 
placuta.

Multe salutari in numele intregii echipe!

Jörg Könözsi
Presedinte
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In tabara la Pralea

Vara aceasta am fost in tabara la Pralea, in 
jud. Bacau, in perioada 27 iulie-3 august. De 
la atelier am participat 21 persoane dar grupul 
a depasit 100 persoane, cu varste de la 1 an la 
peste 60. Au participat oameni din Bucuresti, 
Timisoara, Roman, Darmanesti, Sibiu, Cluj, 
Campina. Cateva persoane au venit si din Italia.
Diversitatea a fost o caracteristica de baza a 
taberei de anul acesta si deasemenea faptul 
ca aproape nimeni nu-i cunostea pe toti 
participantii.
Deci am avut ocazia sa cunoastem persoane 
noi si sa ne facem prieteni. Cred ca cel mai 
bun prieten al tinerilor, pe care ei l-au cunoscut 
acolo, a fost Gabriel deoarece el a avut grija sa 
avem muzica buna, a dansat impreuna cu noi 
si a creat o atmosfera de buna dispozitie. Dar 
bineinteles, au mai fost multi altii. Carmen s-a 
implicat foarte mult in organizarea jocurilor la 
care de asemenea ne-am distrat de minune si 
ne-am simtit bine. Dana a fost in fiecare zi in 
bucatarie si a avut grija sa avem mancare buna 
si la timp. Adriana s-a ocupat de organizare si 
aprovizionare iar Ieronim a facut foc pentru 
ca noi sa avem apa calda. Dupa puteri, am 
contribuit si noi la gatit, la pus masa sau la 
curatenie.
Multi dintre noi au fost la rugaciune dimineata 
sau seara, caci am avut cu noi 2 preoti, pe 
parintele Luca si parintele Fabio. Programul a 
mai cuprins drumetii, filme, bal mascat, karaoke 
si bineinteles focul de tabara.
Am continuat in tabara sa-i convingem pe tineri 
sa faca cat mai mult singuri si s-au descurcat 
bine. Au fost cuminti si ascultatori. Atat de 
cuminti incat ceilalti au fost uimiti de ei, si 
deasemenea de simplitatea lor, de deschiderea 
lor, de faptul ca se pot bucura de lucrurile mici. 
Si cred ca, in felul lor, au aratat celorlalti ca viata 
merita sa fie traita, in orice conditii. 
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Din atelier

Succese scolare
Deja inaintea pauzei de vara, am avut cateva vesti care ne-au 
bucurat. Ionut, Radu si Liza au terminat scoala cu bine. Bineinteles 
la fiecare dintre ei a fost diferit. Ionut se bucura ca nu trebuie sa mai 
mearga la scoala si acum poate veni la atelier toata ziua. Radu se 
gandeste ce se va intampla in viitor iar Liza deja a plecat.
Liza este ultima din „vechea generatie“. Ea a terminat liceul de arta si 
vrea ca anul viitor sa studieze, pana atunci va face o practica intr-un 
proiect pentru persoane cu autism in Leipzig. Liza a locuit intr-o casa 
de copii a unei asociatii din Austria si deja acolo a invatat putin limba 
germana. Cand a implinit 18 ani s-a mutat la noi in locuinta sociala. 
Cum si noi am avut multi musafiri si practicanti din Germania, a putut  
sa-si imbunatateasca limba germana si la noi. Aceasta o va ajuta cu 
siguranta in practica pe care ea o va face.

Reguli de circulatie
Inainte de a merge impreuna in 
concediu, s-a organizat o actiune 
speciala in atelier. Timp de mai multe 
saptamani tinerii au participat la un 
exercitiu privind regulile de circulatie. 
Programul a fost organizat si condus 
de Claudia si Mila. Exercitiul a cuprins 
intrebari de genul „Cum traversez?“, 
„Ce fac la semafor?“, „Ce fac cand 
strada e plina de masini parcate?“ si 
multe altele. Scopul exercitiului a 
corespuns cu ceea ce vrem sa obtinem 
de la tineri - cresterea gradului de 
independenta. Multi au invatat pentru 

prima data constient, lucruri care tin de trafic. Unii mai au cu siguranta de invatat. Dar fiecare a 
primit o diploma pe care scrie ce a invatat deja si ce mai are de invatat.

Schimbari de program
Deoarece lista de asteptare pentru un loc in atelier, era mereu mai 
mare, ne-am gandit daca am putea rezolva intr-un fel, macar partial, 
problema. Asa ne-am hotarat sa luam o parte din tinerii de pe lista, 
care sa vina cel putin o data pe saptamana. Cei pe care i-am contactat 
s-au bucurat de aceasta sansa.
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Schimb de colaboratori
Tot inaintea pauzei de vara a trebuit sa ne luam 
ramas bun de la Claudia si de la Mila. Claudia este 
din Germania si a facut la noi o practica de 9 luni. 
Ea a lasat multe urme. Si pentru colegi a fost greu 
cand ea a trebuit sa plece, pentru ca avea experienta 
si multe idei. Dar viata isi urmeaza cursul iar noi ii 
dorim mult succes in continuare.
Ii multumim si Milei ca a fost impreuna cu noi 
un an. Acum ea s-a hotarat sa-si schimbe locul 
de munca cu unul mai apropiat de profesia ei. In locul ei a venit Marcelina care 
a terminat facultatea in Iasi. La prima vizita in atelier, a fost entuziasmata si 
bucuroasa ca poate sa munceasca impreuna cu noi.

Petrecerea junglei
Cu ocazia sarbatoririi zilelor de nastere din vara, am organizat o petrecere speciala, avand ca tema 
jungla. Fara cuvinte:

Mila si Claudia
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Sponsorii si marii nostri clienti se prezinta

Istoria Firmei
Cefin Holding şi-a început activitatea în România în 1995, ca dealer 
Iveco. Primul său sediu s-a aflat la Bucureşti. De atunci, şi-a diversificat 
atât obiectul de activitate, cât şi aria teritorială, intrând pe pieţe 
învecinate precum Ungaria, în 1998 şi Bulgaria în 2000. În România are 
sedii şi centre comerciale în marile oraşe: Timişoara, Constanţa, Piteşti, 
Braşov, Arad, Cluj Napoca, Suceava, Ploieşti, Galaţi, Deva, Târgu 
Mureş, Bacău, Buzău, Iaşi, Rădăuţi şi Oradea. 

Oferta firmei
Cefin oferă astăzi un set complex de servicii integrate, în domenii precum cel de automotive, de producţie şi de 
imobiliare.  
Este cunoscut faptul că activitatea de bază a grupului se desfăşoară cu preponderenţă în România, aici operând toate 
diviziile sale: Franchiza IVECO - reţea de vânzări vehicule comerciale şi service-uri autorizate IVECO, Eurobody 
pe partea de producţie caroserii comerciale, 4BUS ca furnizor de vehicule de transport persoane, Cefin Automotive 
- structura care acoperă domeniile de piese de schimb, anvelope, logistică şi echipamente de service, precum şi Cefin 
Real Estate Asset Management, divizia sa de imobiliare. 
Cefin Real Estate Asset Management s-a născut firesc, ca o necesitate a extinderii permanente a grupului, pornind 
de la achiziţionarea terenurilor şi administrarea sediilor teritoriale ale Cefin România, urmată de dezvoltarea de 
parcuri logistice şi industriale pentru alte companii mari, orientându-se apoi spre piaţa de retail, clădiri de birouri şi 
complexuri rezidenţiale. Cefin a livrat până la ora actuală peste 350.000 metri pătraţi de spaţii de depozitare şi deţine 
în proprietate două milioane de metri pătraţi pentru proiecte viitoare, la a căror dezvoltare a implicat participarea unor 
mari fonduri de investiţie din ţări precum Marea Britanie, Austria, Noua Zeeland şi Australia.
În termeni de profit, valoarea cumulată a cifrei de afaceri în 2007 în domeniul automotive a depăşit 270 de milioane 
de euro, iar pe partea de imobiliare, valoarea proiectelor gestionate depăşeşte 800 de milioane de euro. 
În prezent Cefin Holding se bazează pe sprijinul a peste 1400 de angajaţi, în majoritate români, prin care deserveşte 
circa 15.000 de clienţi. 

Motivatia de a ajuta
Cefin se preocupă ca în fiecare an să promoveze proiecte noi şi interesante şi îşi extinde aria de implicare în viaţa 
socială a comunităţii în mijlocul căreia îşi desfăşoară activitatea. Proiectele sale se adresează tuturor categoriilor 
sociale, indiferent de vârstă şi apartenenţa socială şi sunt în strânsă legatură cu valorile şi misiunea Grupului Cefin, 
care se regăsesc în cinci cuvinte: Integritate, Pasiune, Calitate, Forţă şi Inovaţie.
Cefin şi-a propus să facă mai mult decât nişte donaţii, el îşi construieşte adevărate programe prin care să intervină 
unde consideră că este nevoie de ajutorul său, pentru a susţine şi a oferi perspective membrilor mai puţin norocoşi ai 
societăţii.

“Suntem extrem de mândri şi onoraţi de faptul că, an dupa an, 
Cefin se implică în proiecte umanitare, de fiecare dată tot mai 
diversificate şi mai ample. Unul dintre segmentele cărora ne 
adresăm sunt tinerii. Tinerii înseamnă speranţă. Tinerii sunt 
viitorul. Noi investim în viitor şi credem că toate societăţile 
ar trebui să încerce sentimentul de împlinire pe care ţi-l 
aduce doar datoria împlinită faţă de aproapele tău mai puţin 
favorizat!” - Francesca Albarosa Acanfora, membru al Consiliului 
de Administraţie al Cefin Holding.

Francesca Albarosa Acanfora
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Maini harnice

Dupa cum am scris si in numarul trecut, de mare ajutor in activitatea noastra, sunt voluntarii, 
oamenii care dau din timpul si din abilitatile lor, fara a astepta sa fie platiti pentru asta. Bineinteles 
speram noi, ca bunul Dumnezeu sa fie cel care le va da inzecit.

Doamna Angela
Doamna Angela a venit la noi anul trecut in martie, la 
recomandarea doamnei Otoiu, deoarece cautam voluntari sa ne 
ajute la gatit. Este o doamna foarte activa, care desi a iesit la 
pensie, se implica in multe activitati. Totusi si-a facut timp sa ne 
gateasca o data pe saptamana.Si a gatit foarte bine caci de multe 
ori ne-am lins pe degete. Ne-a incantat deasemenea si cu prajituri 

deosebite, ce mai, un adevarat festin. Un 
eveniment fericit s-a intamplat in familia 
dansei, una din fetele ei a nascut in iulie 
o fetita. Ca bunica responsabila, doamna 
Angela trebuie acum sa aiba grija de 
nepotica si nu mai are timp sa vina la 
noi. Dar noi ne bucuram si ii suntem 
recunoscatori pentru ca ne-a sustinut si 
ne-a dat din timpul ei pentru un an si 
jumatate si bineinteles ii dorim multa sanatate si toate cele bune!
Multumim doamna Angela si Dumnezeu sa va rasplateasca!

Doamna Mariana
Anul trecut in august, a venit o tanara noua la atelier, Paula. Nu 
stiam daca va rezista, caci nu era deloc obisnuita cu un program 
de munca. Totusi, cu timpul si cu multa rabdare, Paula vine acum 
la atelier, chiar cu placere. De fapt, despre mama ei vreau sa 
vorbim. Incet incet, ne-a cunoscut si i-a cunoscut si pe ceilalti 
tineri. S-a atasat de ei si dupa cum spune 
ea “tin la ei ca la copiii mei”. De cate ori 
are ocazia, ne trimite ceva bun, fructe si 
legume cand vine de la tara, prajituri, 
cand are timp sa faca. Acum a aflat ca 
avem nevoie de ajutor cu gatitul. Desi 
lucreaza si nu are timp, s-a oferit sa 
gateasca seara acasa si sa ne trimita o 
data pe saptamana mancare. Stim ca nu 

e usor dar credem ca dansa a inteles foarte bine ca orice ajutor este pentru 
noi binevenit si ca noi vrem sa-i ajutam pe tineri dar singuri nu putem, ca 
intotdeauna, impreuna putem face mai mult. Multumim doamna Mariana!
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Multumim
Sponsorii si marii nostri clienti

Ultimul cuvant

Pentru ca magazinul nostru “HandiCapabil” sa 
fie din ce in ce mai bun, ne bucuram de orice 
ajutor din partea dumneavoastra. Ne bucuram de 
critici, propuneri de imbunatatire si propuneri de 
teme. Dar ne bucuram si de ajutor direct cum ar 
fi reportaje despre un eveniment al nostru la care 
ati luat parte si dumneavoastra, sau fotografii, 
pe care le-ati facut cu tinerii sau cu lumanarile 
noastre, sau pur si simplu ideile dumneavoastra. 
Date de contact gasiti pe pagina 2.

Urmatoarea aparitie va fi in februarie 2009

Comanda de lumanari

Ii rugam pe toti clientii nostri si pe cei care poate 
doresc sa ne devina clienti, sa faca din timp 
comanda de Craciun. Anul trecut a trebuit sa 
refuzam ultimele comenzi pentru ca nu am avut 
capacitatea de a le onora. Deci trebuie doar sa 
dati un telefon sau sa veniti direct la atelier. Noi 
ne bucuram de vizita dumneavoastra.

Piata de Craciun

Piata de Craciun 2008 va avea loc, ca de obicei, 
la noi in atelier, pe 6 si 7 decembrie 2008. Mai 
multe informatii veti gasi pe pagina noastra de 
internet. Daca va inscrieti la newsletter pe site, 
veti primi informatia automat.

O alta Piata de Craciun, unde participam si noi, 
va fi pe data de 22. noiembrie 2008, sambata, la 
Institutul Italian de Cultura, Aleea Alexandru nr. 
41, Bucuresti, sect. 1.

Va asteptam cu drag!


