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Ateliere Protejate
Revista  despre  ate l ierul  pentru persoane cu handicap            www.ateliere-protejate.org

Nr. 19, Februarie 2014

www.facebook.com/AteliereProtejate

Numără-ţi 
binecuvântările, 
sunt mai multe 

decât crezi!

Actualitati
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Dragi cititori, dragi cititoare,

Bine v-am regasit la acest nou inceput de an!

In acest numar al revistei ne bucuram sa va impartasim impresii si experiente frumoase care ne-au luminat 
anul 2013. 

Dorim sa va reintroducem in atmosfera Sarbatorilor care au trecut povestindu-va putin despre Piata 
de Craciun si petrecerea tinerilor de Craciun. Ne-am depasit limitele temerilor si am escaladat peretii. 
Totodata vom prezenta si 2 tineri, Alexandru ultimul beneficiar sosit in proiect si o voluntara, Ancuta, 
prezenta in Asociatie inca de la inceputul anului 2013.

Nu vom uita sa va reamintim ce inseamna 2% pentru noi si care sunt obiectivele respectiv  proiectele 
noastre pentru anul 2014. 

Multumesc acum celor care au lucrat si obtinut finantarea pentru 2014 a proiectului “Gatim singuri, 
mancam impreuna!” proiect ce are ca scop principal tocmai dezvoltarea abilitatilor de a gati singuri. 
Va invitam să parcurgeti paginile acestei reviste si fie ca bucuria pentru lucrurile simple pe care tinerii ne-o 
transmit sa va inspire si pe dumneavoastra in fiecare zi! 

Va salut cu drag in numele intregii echipe, Asociatia Ateliere Protejate
Str. Secerisului nr. 15

041272 Bucuresti, sect. 4
Tel: 0040 21 3323330
Fax: 0040 21 3323330

Mobil: 0040 726 933753
Email: info@ateliere-protejate.org
Web: www.ateliere-protejate.org

Gânduri de început

Cat���� C��m�
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Organizarea consecutiva a ”Pietei de Craciun” timp 
de noua ani este o confirmare a faptului ca societatea 
romaneasca se deschide din ce in ce mai mult catre 
activitatile sociale si depaseste bariera indiferentei fata 
de nevoile persoanelor aflate in dificultate. Aceasta 
schimbare pozitiva ne incurajaza sa continuam procesul 
de participare activa la imbunatatirea calitatii vietii 
persoanelor care au nevoie de acest sprijinul nostru, al 
tuturor semenilor (in variate moduri).

Anul acesta s-au aflat in premiera la acest eveniment mai 
multe ONG-uri precum: Asociatia Iubeste-ma asa cum 
sunt!, Asociatia Hoffnung Romania, Asociatia Calvary 
Chapel si Asociatia Help the People. Alaturi de acestea, 
ne-am bucurat sa ne reintalnim cu prieteni dragi de la 
Asociatia Sindrom Down Bucuresti, Asociatia Mladita, 
Asociatia Don Orione, Asociatia Valentina, Casa 
Martha, Miscarea Ecleziala Carmelitana, SOS Satele 

Copiilor CT 2 Bucuresti si elevii Colegiului German 
Goethe. 

Asociatiile participante au surprins si de aceasta data 
publicul prin creativitatea si inovatia exponatelor 
prezentate. Produsele realizate de beneficiari au fost  
practice, atractive si s-au bucurat de atentie, fapt ce ii 
motiveaza sa isi continue activitatile zilnice cu harnicie 
– pentru ca munca lor este apreciata si valorizata de catre 
ceilalti. 

Bucuria de a fi impreuna, disponibilitatea de a 
interactiona, de a  impartasi impresii, idei si experiente 
din activitatea desfasurata de-a lungul anului a oferit 
vizitatorilor dorinta de a reveni, iar unii si-au asumat 
rolul de ”ambasador” pentru promovarea urmatoarei 
editii. Pana atunci, va asteptam cu drag sa reveniti 
pentru a ne revedea si simti entuziasmul cu care va 
pregatim evenimentele acestui an!

Piata de Craciun
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Incheierea acestui an binecuvantat am sarbatorit-o in ultima zi de activitate alaturi de tinerii aflati la 
Misionarele Caritatii, din Ordinul Maicii Tereza, care ne-au pregatit si de aceasta data un moment 
emotionant prin prezentarea scenetei cu Nasterea Mantuitorului. Mihaela a fost incantata sa reprezinte 
personajul Mamei lui Isus si povestea cu bucurie despre aceasta experienta deosebita in timp ce mergeam 
pentru a colinda prietenii nostri dragi de la YaU, pe Iulian si Elena. Am daruit mai departe ceea ce noi 
am primit: bucurie si energie pozitiva, iar seara a fost incheiata cu petrecerea mult asteptata impreuna cu 
cei care ne-au fost alaturi in acest an si nu numai (fosti beneficiari, voluntari, studenti aflati in stagiul de 
practica). Multumim pe aceasta cale tuturor celor care au facut posibila continuarea proiectului si au creat 
amintiri atat de frumoase, de neuitat!

Petrecerea de Craciun
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Spre finalul anului trecut am cunoscut proiectul 
Climb Again si ne-am consolidat valori precum 
curajul si perseverenta atunci cand Claudiu Miu 
(antrenor si initiator al acestui proiect pe care 
l-a denumit ”de suflet”) ne-a initiat in tainele 
cataratului, mai precis cursuri de escalada. 
Tinerii s-au bucurat sa isi descopere abilitati 
nebanuite si sa experimenteze lucruri noi, cu 
efecte benefice nu doar asupra sanatatii fizice, ci 
si la nivel personal: trairea de a fi pe cont propriu, 
de a-ti alege singur solutiile, de a descoperi noi 
alternative de a indeplini un obiectiv pe care 

La Escalada

singuri si l-au asumat (”De data asta vreau sa 
ajung pana sus!”, ”Data viitoare ma ambitionez si 
mai mult!”).
Mai mult decat atat, ne-am consolidat coeziunea 
grupului manifestata evident prin incurajarile 
pe care si le acordau atat de generos: ”Hai ca 
poti!”, ”Nu te lasa!”, ”Wooow! Ai ajuns pana 
sus!”, Bravooo!” Multumim din suflet, Claudiu, 
pentru acest cadou minunat! Aici gasiti mai 
multe detalii despre povestea acestui proiect unic 
in Romania: www.facebook.com/ClimbAgain si 
www.climbagain.ro.
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De fiecare data cand Ancuta intra in Atelier, tinerii 
o intampina cu imbratisari si exclamatii de bun 
venit la bucuria revederii. Activitatea pe care ea 
o desfasoara in cadrul programului individual de 
studiu cu tinerii este una constanta, in permanenta 
evolutie prin metodele creative pe care le abordeaza. 
Profesionalismul si seriozitatea cu care si-a asumat 
aceasta experienta de voluntariat se reflecta in 
rezultatele muncii sale prin  progresele vizibile ale 
tinerilor. Suntem onorati sa fie alaturi de noi si 
speram sa avem o colaborare cat mai lunga!
Iata impresiile Ancutei:
”Februarie 2013 mi-a purtat paşii spre cel mai 
călduros loc din Bucureşti pe care îl recomand din 
tot sufletul tuturor : Asociaţia Ateliere Protejate. 
Sunt masterandă la Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă socială, motiv pentru care am decis 
să mă dedic oamenilor simpli şi frumoşi, şi 
iată-mă voluntar de meserie de aproape un an. 
Aici am descoperit gustul prieteniei sincere şi 
necondiţionate, frumusetea lucrurilor simple, arta 
de a zâmbi şi curajul de a trăi într-o lume care te 
vrea pentru ce poţi şi nu pentru ceea ce eşti. M-am 
bucurat să remarc talente care merită puse în valoare 
şi susţinute de oameni care pot mai mult financiar; 
tineri muncitori şi perseverenţi mereu pregătiţi 
pentru o nouă zi de lucru, dar şi profesionişti 
dedicaţi meseriei lor –“iubitori de oameni”- care 
merită tot respectul.
 Experienţa trăită în cadrul acestui colectiv minunat 
nu poate fi descrisă în cuvinte pentru că emoţiile 
se simt, nu se povestesc… şi-ar pierde din farmec 
altfel…aşa că vă las pe voi să descoperiţi acest loc 
binecuvântat de Dumnezeu. Mulţumesc tinerilor 
pentru lecţiile de viaţă primite, şi asta fără a 
moraliza, şi pentru fiecare zâmbet pe care-l port pe 
chip de fiecare dată când  închid poarta Asociaţiei 
după mine.”

Alex are 21 de ani si este cel mai nou tanar, dornic 
sa vina la atelier (”Vin miercuri?”). E locul unde 
spune ca ” invat sa curat matrite, sa fac fitil, sa 
matur, sa spal vasele, sa ascult pe  Ana, Cristina, 
sa aspir cu aspiratorul, sa sterg praful, sa aspir 
podelele.” Este o fire foarte jucausa si prin stilul sau 
afectuos s-a integrat foarte repede in grup ”mi-am 
facut prieteni: Petrica, Alex, Claudiu, Igor, Bogdan” 
iar acum relatiile cu colegii sunt mai apropiate ”ma 
inteleg mai bine cu colegii pentru ca am vorbit cu 
ei...”
 Alex isi aminteste foarte bine momente 
specifice din interactiunea cu persoanele de la 
Atelier: ”m-am imprietenit cu Diana, ea ma ajuta sa 
curat matritele, sa pun fitile, ace. Cristina m-a ajutat 
sa spun Tatal Nostru cand eram la masa.” Pentru el 
este important Atelierul pentru ca aici face si lucruri 
care ii plac in mod deosebit: ”am invatat muzica 
te iubesc” si este entuziasmat ca in curand isi va 
indeplini dorinta de a primi lectii de chitara!
 Considera independenta o calitate ”ma spal 
singur pe cap”, iar aceasta tendinta este pronuntata 
la el deseori prin faptul ca are initiativa (pozitiva!) 
si isi doreste sa se descurce cat mai mult singur. 
O dovada puternica in acest sens este faptul ca 
generalizeaza unele activitati de la Atelier si in 
familie: ”Acum fac mai multa treaba acasa: spal 
vasele, duc gunoiul, fac ordine pentru pliante, imi 
place sa masor si sa calculez.”
 Este o persoana energica ”imi place sa ies 
afara, sa ma joc” si este un iubitor al zapezii pentru 
ca isi aminteste lucruri frumoase din acest anotimp 
”am facut un om de zapada la tara”. Ii dorim sa 
molipseasca prin energia lui cat mai multe persoane 
care sa se bucure simplitatea vietii si o perioada cat 
mai fructuoasa in viata  Asociatiei Ateliere Protejate. 

Ancuta           Alex
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2%

Cateva picaturi de ploaie cazute pe pamant, la vreme potrivita, fac sa ne bucuram de roadele pamantului: 
legume, fructe, cereale si multe altele. Iata ce rezultat frumos poate produce o picatura de apa impreuna cu 
alte picaturi.
Acelasi rezultat frumos l-a avut si gestul multora dintre voi prin redirectionarea sumei de 2% din impozitul 
pe salariu catre Asociatia Ateliere Protejate. Acest mic gest al fiecaruia, unit cu gestul celuilalt, a facut ca 
in 2013 sa primim de la Administratia Financiara suma de 50.000 ron, suma care ne-a ajutat sa acoperim 
cheltuielile aproape pentru 3 luni de zile. Este minunat si va multumim pentru aceasta!
Va invitam sa fiti alaturi de noi si in acest an pentru a oferi continuitate proiectului, respectiv semnificatie si 
sens in viata tinerilor! 
Indrazniti sa  redirectionati catre proiectul Asociatiei Ateliere Protejate cei 2% din impozitul pe salariu 
aferent anului 2013 fara a va costa nimic.
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Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:

Ziua porţilor deschise va fi un eveniment de prezentare 
a proiectelor Asociaţiei, aşa cum sunt acestea derulate in 
programul de zi cu zi. Evenimentul va avea loc in data de

12 aprilie 2014.
Evenimentul se va încheia cu o surpriza inedita.  Mai multe 

detalii despre eveniment vor fi prezentate pe siteul Asociaţiei.

Ziua Porţilor Deschise
(Str. Secerişului nr. 15, sect. 4)

Straßenengel


